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Akuutti munuaisvaurio (AKI) on melko yleinen tehohoitopotilaan sairaus. Usein alku-
vaiheen hoitona on jatkuva kehonulkoinen munuaiskorvaushoito. Hoito on moniulottei-
nen ja vaativa, ja sen toteuttaa teho-osaston sairaanhoitaja lääkärin antamien määräysten 
perusteella. Tampereen yliopistollisen sairaalan teho-osastolla työskentelee noin 130 
sairaanhoitajaa, joiden tehohoitokokemus, tausta ja taidot ovat hyvin erilaiset. Osa sai-
raanhoitajista kokee taitonsa jatkuvan munuaiskorvaushoidon toteutuksessa puutteelli-
siksi. Haittatapahtumailmoituksia tapahtuneista virheistä tehdään säännöllisesti. 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka hyvin Tampereen 
yliopistollisen sairaalan teho-osaston sairaanhoitajat kokevat hallitsevansa ja 
todellisuudessa hallitsevat jatkuvan munuaiskorvaushoidon toteutuksen. Tavoitteena oli 
saada kokonaiskuva sairaanhoitajien osaamisesta ja lisäkoulutuksen tarpeesta jatkuvan 
munuaiskorvaushoidon toteutuksessa. Tavoitteena oli myös tuottaa tietoa, jota voidaan 
jatkossa hyödyntää suunniteltaessa munuaiskorvaushoitoja koskevaa koulutusta ja 
uusien hoitajien perehdytystä. Opinnäytetyö toteutettiin kvantitatiivisella tutkimusmene-
telmällä. Aineisto kerättiin kaksiosaisella kyselylomakkeella, joka kehitettiin teoriatie-
don pohjalta. Kysely toteutettiin kokonaistutkimuksena kaikille teho-osaston hoitotyötä 
tekeville sairaanhoitajille. Kyselylomake jaettiin 113 sairaanhoitajalle, joista 76 % 
(n=86) vastasi kyselyyn. 
 
Tutkimustulosten mukaan sairaanhoitajat sekä kokivat osaavansa että osasivat parhaiten 
sellaisia taitoja, joita tarvitaan myös muiden kuin munuaiskorvaushoitoa saavien poti-
laiden hoitotyössä. Näitä taitoja olivat esimerkiksi kirjaaminen ja raportointi sekä poti-
laan vitaalielintoimintojen tarkkailu. Heikoiten sekä koettiin osattavan että osattiin mu-
nuaiskorvaushoitoa koskevia erityistaitoja kuten hoidon tekninen toteutus ja toiminta 
ongelmatilanteissa. Saadun koulutuksen yhteys sairaanhoitajien taitojen määrään oli 
selkeä. Tutkimustulosten perusteella munuaiskorvaushoitoja koskevaa koulutusta pitäisi 
antaa säännöllisesti koko hoitohenkilökunnalle. Uusien sairaanhoitajien perehdytykseen 
munuaiskorvaushoitojen osalta tulisi panostaa. Munuaiskorvaushoitojen asiantuntija-
alueryhmän jäsenten osaamista tulisi hyödyntää muun hoitohenkilökunnan koulutukses-
sa ja ohjauksessa entistä paremmin. 
 
Tämän opinnäytetyön aiheen pohjalta suunniteltiin jatkuvan munuaiskorvaushoidon 
perusteita käsittelevä koulutus, jonka sisältöä kehitettiin tutkimustulosten avulla. Kehit-
tämistavoitteena on jatkossa kouluttaa kaikki teho-osaston uudet sairaanhoitajat ensim-
mäisen kahden tehohoitotyövuoden aikana. 
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ABSTRACT 
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Nursing skills on continuous renal replacement therapy 
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April 2014 

Acute kidney injury (AKI) is quite a common disease in critically ill patients. The incip-
ient treatment for AKI is usually extracorporeal continuous renal replacement therapy 
(CRRT). CRRT is a complicated and demanding treatment. A physician sets the goals 
of the treatment and therapy is implemented by an intensive care unit (ICU) nurse. 
There are approximately 130 nurses with different backgrounds, abilities and work ex-
perience, working in the intensive care unit of Tampere University Hospital. Some of 
the nurses feel that their skills in implementing CRRT are lacking. Patient safety inci-
dences are reported frequently. 
 
The purpose of this study was to define how well the ICU nurses of Tampere University 
Hospital think they can manage, and how well they actually can manage, CRRT imple-
mentation to critically ill patients. The aim of this study was to obtain a wide under-
standing of ICU nurses’ skills and educational needs concerning CRRT implementation. 
Also, the aim was to produce information, which can be utilized in devising training 
lessons for ICU nursing staff, and orientation programs for novice nurses. The study 
was conducted using a quantitative research method. The research material was collect-
ed with a two-pieced questionnaire, which was developed based on theory. The inquiry 
was implemented as a complete study of the whole nursing staff of ICU. Questionnaires 
were given to 113 nurses and 76 % of them answered. 
 
According to the research results, nurses both think, and actually are, competent in im-
plementing CRRT skills that are needed for daily work with critically ill patients. These 
skills include documentation, reporting and observing the critical vital signs of the pa-
tient. Nurses’ skills were both thought to be, and actually were, weakest concerning the 
special abilities of CRRT, such as technical implementation of treatment and trouble-
shooting. The amount of education that nurses had received clearly correlated to their 
skill level. According to the results of this study, the training for CRRT should be of-
fered regularly to the whole nursing staff of ICU. The CRRT training should be focused 
within the orientation program for novice nurses.  The expertise of CRRT-oriented 
nurses in the ICU should be utilized through educating and guiding other nursing staff. 
 
A three-hour CRRT training lesson has been developed based on this study. The content 
of which was informed by these research results. The future aim is to train all novice 
nurses in the ICU to implement CRRT within their first two working years. 

 
Keywords: critical care nursing, renal replacement therapy, nurse, survey 
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1 JOHDANTO 

 

 

Akuutti munuaisvaurio on tila, jossa munuaisten toiminta heikkenee äkillisesti tuntien 

tai päivien kuluessa. Se johtaa elimistön happo-emäs-, neste- ja suolatasapainojen järk-

kymiseen sekä nesteen ja kuona-aineiden kertymiseen elimistöön. Tehohoitoa vaativista 

potilaista 30–40 % saa akuutin munuaisvaurion jonkinasteisena, ja noin 6-10 % tarvit-

see munuaiskorvaushoitoa.  Tehohoidossa olevilla potilailla munuaiskorvaushoitoa vaa-

tiva akuutti munuaisvaurio on selvästi sairaalakuolleisuutta lisäävä tekijä: vain noin 

puolet näistä potilaista on kuuden kuukauden jälkeen elossa. (Korhonen, Kaukonen & 

Haapio 2011: 206–207; Käypä hoito-suositus 2014.) 

 

Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) teho-osastolla hoidetaan akuuttia munuais-

vauriota sairastavia potilaita muun muassa jatkuvilla munuaiskorvaushoidoilla. Hoitoja 

tehdään keskimäärin 80–90 vuodessa, ja yhden hoidon kesto on noin 3vrk. Jatkuvan 

munuaiskorvaushoidon toteutus kuuluu käytännössä jokaisen teho-osaston sairaanhoita-

jan työnkuvaan. (Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 2007; Teho-osaston perehtymissivut.) 

 

Teho-osastolla on ilmennyt, että osa sairaanhoitajista kokee munuaiskorvaushoitojen 

toteutustaitonsa puutteellisiksi tai koulutuksen liian vähäiseksi. Hoitojen teknisessä to-

teutuksessa tulee virheitä, jotka ilmenevät muun muassa haittatapahtumailmoituksista. 

Avuntarve tulee esiin myös käytännön työssä esimerkiksi konsultaatiopyyntöinä ja käy-

täväpuheina. Toisaalta osastolla työskentelee myös paljon sairaanhoitajia, jotka kokevat 

hallitsevansa munuaiskorvaushoidot hyvin. Havaittavissa on suurta yksikön sisäistä 

vaihtelua osaamisessa, mutta sitä ei ole kartoitettu tai mitattu mitenkään. 

 

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin strategiassa vuosille 2012–2016 annetaan lupaus hyvästä 

palvelukokemuksesta. Se perustuu potilaan laadukkaaseen ja turvalliseen hoitoon ja 

sisältää yhdenmukaiset hoitomenetelmät sekä hoidon jatkuvan arvioinnin ja kehittämi-

sen. (Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 2011.) Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 

(559/1994: 18§) velvoittaa sairaanhoitajia ylläpitämään ja kehittämään ammattitoimin-

nan edellyttämää ammattitaitoa sekä työnantajaa luomaan edellytykset sairaanhoitajien 

osallistumiselle tarvittavaan täydennyskoulutukseen. Tämän opinnäytetyön avulla pyri-

tään kehittämään Taysin teho-osaston toimintaa vastaamaan entistä paremmin edellä 

mainittuihin velvoitteisiin. 
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2 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS, KYSYMYKSET JA TAVOITE 

 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, kuinka hyvin Tampereen yliopistolli-

sen sairaalan teho-osaston sairaanhoitajat kokevat hallitsevansa, ja kuinka hyvin he to-

dellisuudessa hallitsevat jatkuvan munuaiskorvaushoidon toteutuksen.  

 

Opinnäytetyössä vastataan seuraaviin kysymyksiin: 

1. Kuinka hyvin teho-osaston sairaanhoitajat kokevat osaavansa toteuttaa jatkuvaa 

munuaiskorvaushoitoa? 

2. Kuinka hyvin teho-osaston sairaanhoitajat osaavat toteuttaa jatkuvaa munuais-

korvaushoitoa? 

3. Kuinka hyvin sairaanhoitajien itsearvioidut taidot vastaavat heidän todellisia tai-

tojaan? 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on saada selkeä kokonaiskuva sairaanhoitajien taidoista ja 

lisäkoulutuksen tarpeesta jatkuvan munuaiskorvaushoidon toteutuksessa. Tavoitteena on 

myös tuottaa tietoa, jota voidaan jatkossa hyödyntää suunniteltaessa munuaiskorvaus-

hoitoja koskevaa koulutusta ja uusien sairaanhoitajien perehdytystä. 
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3 JATKUVA MUNUAISKORVAUSHOITO TEHOHOITOPOTILAALLA 

 

 

3.1 Akuutti munuaisvaurio tehohoitopotilaalla 

 

Akuutti munuaisvaurio (acute kidney injury, AKI) on tila, jossa munuaisten toiminta 

heikkenee äkillisesti tuntien tai päivien kuluessa. Se johtaa elimistön happo-

emästasapainon sekä neste- ja suolatasapainon järkkymiseen sekä nesteen ja kuona-

aineiden kertymiseen elimistöön. (Käypä hoito-suositus 2014.) Tehohoitopotilaista läh-

teestä riippuen jopa puolet saa akuutin munuaisvaurion jonkinasteisena. Usein sen aihe-

uttajana on jokin munuaisten verenkiertoa heikentävä tekijä kuten iso leikkaus tai septi-

nen shokki, tai jokin munuaisille myrkyllinen tekijä kuten lääke tai röntgenvarjoaine. 

Tehohoidossa olevilla potilailla munuaiskorvaushoitoa vaativa akuutti munuaisvaurio 

on selvästi sairaalakuolleisuutta lisäävä tekijä: vain noin puolet näistä potilaista on kuu-

den kuukauden jälkeen elossa. Toisaalta selviytyneistä vain noin 10 %:lle jää pysyvästi 

dialyysihoitoa vaativa munuaisvaurio. (Korhonen ym. 2011: 206–207; Käypä hoito-

suositus 2014.) 

 

Akuuttia munuaisvauriota ei voi hoitaa lääkkein. Kun munuaisvaurion aste vaikeutuu 

tarpeeksi ja potilaalla esiintyy happo-emästasapainon sekä elektrolyyttitasapainon häiri-

öitä sekä kuona-aineiden ja nesteen kertymistä, tehokkain ja usein ainoa hoitomuoto on 

kehonulkoinen munuaiskorvaushoito eli hemodialyysi. Hemodialyysihoidosta on ole-

massa hieman toisistaan eroavia variaatioita, jotka hyödyntävät erilaisia veren puhdis-

tusmenetelmiä. Hemodialyysihoitoa voidaan antaa vuorokauden ympäri jatkuvana tai 

muutamien tuntien mittaisina jaksottaisina hoitona. Tehohoidossa hemodialyysilla voi-

daan hoitaa myös muita kuin akuuttia munuaisvauriota sairastavia potilaita, esimerkiksi 

joitakin myrkytystiloja. (Laurila & Linnanvuo 2010a; Laurila & Linnanvuo 2010b.) 

 

Akuuttiin munuaisvaurioon voivat sairastua kaikenikäiset, perusterveetkin ihmiset, mut-

ta sen riskiä suurentavat muun muassa korkea ikä, diabetes, ateroskleroosi, sydämen 

vajaatoiminta, monet lääkkeet ja röntgenvarjoaineet, sepsis, kuivuminen tai veren-

vuodot, miessukupuoli tai lievä munuaisten krooninen vajaatoiminta (Käypä hoito-

suositus 2014). Akuuttia munuaisvauriota sairastava potilas voi olla tehohoidossa alun 

perin jostakin muusta syystä, esimerkiksi ison leikkauksen tai sepsiksen vuoksi, tai hän 

voi tulla suoraan akuutin munuaisvaurion aiheuttaneen syyn, esimerkiksi rabdomyolyy-
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sin hoitoon. Toisinaan potilas voi olla yleisvoinniltaan vakaa ja tajuissaan. Useimmiten 

varsinkin hoitojakson alkuvaiheessa potilaalla on munuaisvaurion lisäksi muita perus-

elintoimintojen häiriöitä, esimerkiksi tajunnantason alentumista, verenkierron vajausta 

tai hengitysvajausta. Ne voivat johtua tehohoitoon johtaneesta sairaudesta tai olla seura-

usta akuutin munuaisvaurion aiheuttamasta elektrolyyttihäiriöstä, kuona-ainekertymästä 

tai elimistön nestelastista. Potilas tarvitsee tarkkaa peruselintoimintojen ja laboratorio-

arvojen seurantaa sekä mahdollisesti näiden tukihoitoja, minkä vuoksi jatkuvaa munu-

aiskorvaushoitoa tarvitseva potilas hoidetaan aina teho-osastolla. (Adam & Osborne 

2005: 265-266.) 

 

Jatkuviin munuaiskorvaushoitoihin lukeutuva jatkuva hemodialyysi (continuous veno-

venous hemodialysis, CVVHD) toteutetaan dialyysilaitteella, joka kierrättää potilaan 

verta kehonulkoisessa letkustossa poistaen siitä kuona-aineita sekä ylimääräistä nestettä. 

Koska jatkuvaa dialyysihoitoa jatketaan vuorokauden ympäri, hoidon puhdistusteho 

sekä nesteenpoisto jakautuvat tasaisesti vuorokauden kaikille tunneille eikä tehon tarvit-

se olla niin suuri. Tämän vuoksi jatkuva hemodialyysihoito sopii verenpainetasoltaan 

usein epävakaalle tehohoitopotilaalle paremmin kuin jaksottainen, muutaman tunnin 

kestävä hemodialyysihoito. (Fresenius Medical Care 2013.) 

 

 

3.2 Jatkuva sitraatti-kalsium-antikoaguloitu hemodialyysi eli CiCa-CVVHD 

 

Kehonulkoisten dialyysihoitojen yksi keskeisimpiä ongelmia on veren taipumus hyyty-

miseen. Hemodialyysihoidoissa veren hyytymistä provosoivat monet tekijät, kuten ve-

ren joutuminen kosketuksiin ilman ja keinotekoisten pintojen kanssa, sekä pyörteet ja 

hoidon keskeytyksistä johtuvat verenvirtauksen pysähdykset veriletkustossa. Veren 

hyytymisestä letkustoon seuraa hoidon tehon heikkeneminen ja lopulta koko letkuston 

tukkeutuminen. Siksi veren hyytymisen estäminen eli antikoagulaatio on tärkeää. Ylei-

sin dialyysihoitojen yhteydessä käytetty antikoagulantti on hepariini, joka annostellaan 

dialyysiletkustossa kiertävään vereen. Hepariinin käyttöön liittyy kuitenkin paljon on-

gelmia, koska se estää veren hyytymistä dialyysiletkuston lisäksi myös potilaassa ja 

näin lisää potilaan riskiä erilaisille verenvuodoille. Tehohoidossa olevilla potilailla voi 

olla jo lähtökohtaisesti suurempi riski verenvuodoille esimerkiksi trauman tai suuren 

leikkauksen vuoksi, jolloin hepariinin käyttö on entistä ongelmallisempaa. Dialyysilet-
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kusto on myös melko kallis, joten hyytymien aiheuttamista tukkeutumisista johtuvat 

letkuston vaihdot aiheuttavat hoidolle lisäkustannuksia. (Morgera 2008: 5.) 

 

Vaihtoehtona hepariinille on kehitetty antikoagulaatio, joka toteutetaan sitraatin avulla. 

Kalsium on tärkeä osa veren hyytymisprosessia. Sitraatti sitoo veressä olevia vapaita 

kalsiumioneja ja saa näin aikaan hyytymisprosessin estymisen. Hemodialyysihoidossa 

sitraatti annostellaan vereen dialyysiletkuston alkupäähän heti siinä vaiheessa, kun veri 

on otettu potilaan verenkierrosta dialyysiletkustoon. Sitraatti sitoutuu veressä oleviin 

kalsiumioneihin, ja osittain nämä sitraatti-kalsiumkompleksit poistuvat dialysaattorin 

kautta verenkierrosta. Dialyysiletkuston loppupäässä, juuri ennen veren palauttamista 

potilaan verenkiertoon vereen annostellaan kalsiumia sitraatin aikaansaaman antikoagu-

laatiovaikutuksen kumoamiseksi. Näin sitraattiantikoagulaatiosta saadaan regionaalinen 

eli paikallinen niin, että sen vaikutus kohdistuu ainoastaan kehonulkoiseen verenkier-

toon eikä altista potilasta verenvuotoriskille. (Morgera 2008: 6, 11.) 

 

Vaikka sitraatti on antikoagulanttina paikallisen vaikutuksensa vuoksi hepariinia turval-

lisempi vaihtoehto, myös se voi aiheuttaa haittavaikutuksia potilaalle. Osa dialyysilet-

kustoon infusoidusta sitraatista kulkeutuu potilaan elimistöön ja metaboloituu maksassa 

pääasiassa bikarbonaatiksi. Bikarbonaatti on emäs, ja siksi vaikuttaa potilaan happo-

emästasapainoon nostaen veren pH:ta. Tämä voi aiheuttaa potilaalle alkaloosin eli veren 

pH:n liiallisen nousun. Toinen huomionarvoinen haitta on hypokalsemia eli potilaan 

kalsiumtason liiallinen lasku, jos menetettyä kalsiumia ei korvata oikein. Nämä haitat 

on mahdollista välttää seuraamalla potilaan laboratorioarvoja säännöllisesti. (Morgera 

2008, 7.) 

 

Tässä opinnäytetyössä jatkuvalla munuaiskorvaushoidolla tarkoitetaan sitraatti-kalsium-

antikoaguloitua hemodialyysia. Muut jatkuvan munuaiskorvaushoidon muodot on rajat-

tu ulkopuolelle siksi, että tämä hoitomuoto on tutkimuksen kohteena olevassa yksikössä 

munuaiskorvaushoidoista eniten käytetty hoitomuoto. 
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3.3 Teho-osaston sairaanhoitajan rooli jatkuvan munuaiskorvaushoidon toteu-

tuksessa 

 

Suomalaisella teho-osastolla hemodialyysihoidon toteutuksen ja seurannan päävastuu 

on teho-osaston sairaanhoitajalla. Ulkomailla, kuten Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Aust-

raliassa tehdään paljon yhteistyötä dialyysiyksiköiden sairaanhoitajien kanssa, mutta 

teho-osaston sairaanhoitajan tietämys ja käytännön taidot ovat silti avainasemassa poti-

laan hoidon onnistumisen kannalta. (Langford ym 2008: 19; Baldwin & Fealy 2009: 

189; Graham & Lischer 2011: 183-184.) Valtakunnallisesti tai kansainvälisestikään ei 

ole olemassa yhtenäisiä koulutus- tai osaamisvaatimuksia teho-osaston sairaanhoitajien 

hemodialyysitaidoille, vaan vastuu kouluttamisen suunnittelusta ja toteutuksesta sekä 

osaamisen ylläpidosta on jokaisella hoitoyksiköllä. Tämä aiheuttaa vaihtelua osaamisen 

tasossa eri yksiköiden välillä ja jopa saman yksikön sisällä. (Graham & Lischer 2011: 

184; Golestaneh ym. 2012: 128.) Myös laitevalmistajat tarjoavat koulutusta edustamien-

sa dialyysilaitteiden käyttöön ja dialyysihoitojen toteutukseen, mutta varsinkaan suu-

remmissa yksiköissä ei kaikkien sairaanhoitajien osallistuminen näihin koulutuksiin ole 

mahdollista. Käytännöt ovat ristiriidassa lainsäädännön kanssa. Laki terveydenhuollon 

ammattihenkilöistä (559/1994: 18§) velvoittaa sairaanhoitajia ylläpitämään ja kehittä-

mään ammattitoiminnan edellyttämää ammattitaitoa sekä työnantajaa luomaan edelly-

tykset sairaanhoitajien osallistumiselle tarvittavaan täydennyskoulutukseen. Lisäksi laki 

terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (629/2010: 24§) määrää että henkilöllä, joka 

käyttää terveydenhuollon laitetta, on oltava sen turvallisen käytön vaatima koulutus ja 

kokemus. 

 

Potilasturvallisuus on hoitotyön laadun perusta. Terveydenhuoltolaki (1326/2010: 8§) 

velvoittaa terveydenhuollon toimintaa olemaan laadukasta, turvallista ja asianmukaista, 

ja toimintayksiköitä huomioimaan potilasturvallisuuden kehittäminen toimintasuunni-

telmissaan. Sosiaali- ja terveysministeriön (2009: 13,18) asettaman työryhmän julkai-

semassa potilasturvallisuusstrategiassa vuosille 2009–2013 on yhdeksi keskeiseksi poti-

lasturvallisuutta lisääväksi tekijäksi määritelty henkilöstön osaaminen ja sen kehittämi-

nen. Strategian mukaan ammatillinen osaaminen on edellytys turvallisen hoidon toteu-

tumiselle, ja oman osaamisen ylläpitäminen on jokaisen työntekijän vastuulla.  

 

Sairaanhoitajan rooli hemodialyysihoidon toteutuksessa teho-osastolla on keskeinen ja 

sisältää monta osaamisaluetta. Osaamisalueet on esitetty taulukossa 1. Tampereen yli-
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opistollisen sairaalan teho-osastolla on käytössä Fresenius Medical Caren multiFiltrate-

dialyysilaitteet, joten tässä opinnäytetyössä hemodialyysihoidon toteutusta on tarkastel-

tu tämän laitteen ominaisuuksien ja Freseniuksen laitevalmistajan antamien ohjeiden 

valossa. 

 

TAULUKKO 1. Teho-osaston sairaanhoitajan osaamisalueet jatkuvan munuaiskorvaus-

hoidon toteutuksessa. (mukaillen Graham & Lischer 2011: 184; Golestaneh ym. 2012: 

129.) 

TEHO-OSASTON SAIRAANHOITAJAN OSAAMISALUEET 
JATKUVAN MUNUAISKORVAUSHOIDON  

TOTEUTUKSESSA 
1. Dialyysin periaatteiden ymmärtäminen 

2. Dialyysilaitteen tekninen käyttö 

3. Dialyysikatetrin hoito 

4. Hoitomääräysten tulkinta ja toteuttaminen 

5. Dialyysilaitteen valmistelu ja hoidon aloittaminen 

6. Antikoagulaatio ja siitä huolehtiminen 

7. Potilaan tarkkailu ja laboratorioarvojen seuranta sekä 

hoidon ylläpito 

8. Ongelmanratkaisutaidot 

9. Hoidon lopettaminen  

10. Kirjaaminen ja raportointi 

 

 

Potilaan sekä hänen omaistensa tukeminen ja ohjaus kulkevat koko tehohoitojakson 

sekä munuaiskorvaushoitoprosessin ajan muun toiminnan rinnalla ja ovat tärkeä osa 

sairaanhoitajan työtä. Tehohoito aiheuttaa potilaalle ja hänen läheisilleen monenlaista 

fyysistä ja psyykkistä kuormitusta, jota sairaanhoitaja yrittää lievittää ja minimoida 

mahdollisuuksien mukaan. Riittämätön lepo ja katkonainen uni, kivut sekä liikkumat-

tomuus ovat potilaan suurimpia fyysisiä kuormitustekijöitä. Suunnitelmallisuudella sekä 

oikeanlaisella hoitotoimien rytmityksellä pyritään rauhoittamaan yöaika potilaan lepo-

ajaksi. Letkut ja johdot, esimerkiksi hemodialyysilaitteen veriletkut pyritään sijoitta-

maan ja kiinnittämään niin, etteivät ne tuota kipua ja estävät potilaan liikkumista mah-

dollisimman vähän. Optimaalisesta kivunlievityksestä huolehditaan erityisesti hoitotoi-

mien ja kanyloinnin aikana. Potilaan psyykkistä kuormittumista lisäävät erityisesti pel-
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ko ja ahdistus tehohoitoon joutumisesta, omasta terveydestä, kivuista ja kärsimyksestä 

sekä kuoleman mahdollisuudesta. Pelkoa ja ahdistusta lisää myös muistamattomuus ja 

sekavuus sekä tiedon ja ymmärryksen puute tutkimusten ja toimenpiteiden merkitykses-

tä. Sairaanhoitajan tärkein keino ehkäistä potilaan henkistä kuormittumista on luoda 

potilaalle turvallisuudentunnetta käyttäytymällä empaattisesti ja ammattimaisesti. Poti-

laalle kerrotaan selkokielellä hoitotoimista perustellen niiden merkitys ja tarpeellisuus. 

Myös hoitolaitteiden hälytykset voivat lisätä pelkoa, joten niihin pitää reagoida nopeasti 

ja selittää niiden tarkoitus potilaalle. (Kaarlola 2010b; Kaarlola & Pyykkö 2010.) 

 

Potilaan omaiset ovat potilaan sosiaalinen tukiverkosto, ja heidän rauhallisuutensa sekä 

luottamus hoitohenkilökuntaan välittyvät potilaalle. Myös omaisten täytyy tuntea, että 

potilas on turvallisissa ja osaavissa käsissä. Omaisten asiallinen ja rehellinen informoin-

ti potilaan tilasta sekä hoitojen merkityksestä on yhtä tärkeää kuin potilaankin.  (Kaarlo-

la 2010a.) 

 

 

3.3.1 Dialyysin periaatteiden ymmärtäminen 

 

Voidakseen toteuttaa laadukasta hoitoa potilaalle sairaanhoitajan täytyy ymmärtää he-

modialyysin toimintaperiaate eli se, millä mekanismilla hoito puhdistaa potilaan verta ja 

korjaa laboratorioarvoja.  

 

Hemodialyysi toteutetaan dialyysilaitteella, johon potilaan veri johdetaan veriletkuston 

kautta. Dialyysilaitteessa on dialysaattori eli filtteri, jonka sisällä on puoliläpäisevä kal-

vo. Kalvon toisella puolella kiertää potilaan veri ja toisella puolella verta puhdistava 

dialyysineste. Dialysaattorin puoliläpäisevässä kalvossa on pieniä reikiä, joiden kautta 

molekyylit, kuten elektrolyytit ja kuona-aineet siirtyvät nesteestä toiseen diffuusion pe-

riaatetta noudattaen, eli väkevämmästä liuospitoisuudesta laimeampaan. Esimerkiksi jos 

potilaan veressä kaliumpitoisuus on korkea ja dialyysinesteessä ei ole ollenkaan ka-

liumia, pyrkivät kaliummolekyylit siirtymään verestä dialyysinesteeseen.  Kalvon läpi 

eivät kuitenkaan pääse kooltaan suuremmat molekyylit kuten verisolut, valkuaisaineet 

ja plasma. Samalla periaatteella molekyyleja, esimerkiksi natriumia tai bikarbonaattia 

voi siirtyä myös dialyysinesteestä potilaan vereen. (Adam & Osborne 2005: 269; Faber 

& Klein 2009: 209; Fresenius Medical Care 2013.) 
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Dialyysilaitteella pystytään myös poistamaan verenkierrosta ylimääräistä nestettä. Dia-

lyysilaite muodostaa puoliläpäisevän kalvon eri puolille paine-eron, jonka vetämänä 

haluttu nestemäärä siirtyy verenkierrosta dialyysinesteeseen. Tätä kutsutaan ultrafiltraa-

tioksi. (Adam & Osborne 2005: 269.) 

 

 

3.3.2 Dialyysilaitteen tekninen käyttö 

 

Dialyysilaitteen tekninen käyttö on käytännössä kokonaan sairaanhoitajan vastuulla. 

Siksi on tärkeää, että sairaanhoitaja osaa käyttää laitetta, ymmärtää sen toimintaperiaat-

teet ja tietää mistä erilaiset hälytykset johtuvat ja miten niihin pitää reagoida. 

 

Dialyysilaitteen keskeisimpiä elementtejä ovat nestevaa’at sekä nestepumput. Nestevaa-

kojen antaman informaation perusteella laite ilmoittaa nestepussien vaihtoajankohdista. 

Nestepumppujen tehtävä on kierrättää dialyysinestettä ja verta säädetyillä nopeuksilla. 

Lisäksi laitteessa on optisia valvojia jotka valvovat, ettei letkustossa ole ilmaa tai verta 

väärässä paikassa. Letkuston eri osissa tulisi vallita tietynlaiset paineolosuhteet hoitote-

hon optimoimiseksi ja verihyytymien riskin minimoimiseksi. Tästä syystä eri kohdissa 

letkustoa on myös paineenmittausantureita. (Fresenius Medical Care 2008.) 

 

Virhe missä tahansa edellä mainituista toiminnoista aiheuttaa laitteessa hälytyksen. Jot-

kut hälytykset ovat vakavuusasteeltaan korkeampia, ja nämä hälytykset pysäyttävät ve-

ripumpun. Tästä syystä hälytyksiin on reagoitava välittömästi, jotta veripumppu ja sen 

mukana hoito saadaan takaisin käyntiin. Useimmiten ratkaisu hälytyksen aiheuttamaan 

ongelmaan on yksinkertainen, mutta osatakseen etsiä sitä oikeasta paikasta sairaanhoita-

jan pitää ymmärtää hälytyksen syy. 

 

Sairaanhoitajan teknisiin taitoihin lukeutuu myös hoidon ylläpidon aikaiset toimenpi-

teet. Dialyysineste on pakattu kertakäyttöisiin pusseihin, joita pitää vaihtaa aina edelli-

sen tyhjennyttyä. Käytetty dialyysineste ja sen mukana verestä puhdistetut kuona-aineet 

kerääntyvät tyhjennettävään filtraatinkeräyspussiin. Nestepussien vaihto täytyy tehdä 

laitteen ”pussinvaihto”-valikon kautta, jotta laitteen vaa’at kalibroituvat oikein. Sama 

sääntö koskee myös sitraatti- ja kalsiumpusseja, joiden vaihtoa varten laitteessa on eril-

linen ”CiCa-pussinvaihto”-valikko. Toisinaan hoito täytyy keskeyttää esimerkiksi poti-
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laan tutkimuksen tai toimenpiteen ajaksi. Lyhytaikaisessa keskeytyksessä ei ole tarpeen 

lopettaa ja aloittaa hoitoa kokonaan uudelleen, vaan dialyysilaite voidaan ohjelmoida 

tauolle. (Fresenius Medical Care 2008.) 

 

Dialyysilaitteen teknisen käytön apuvälineeksi on olemassa sekä laitevalmistajan julkai-

semat käyttö- ja toimintaohjeet, että laitevalmistajan ohjetta tukemaan ja täydentämään 

hoitoyksikön omat ohjeet. Kirjalliset käyttöohjeet eivät kuitenkaan täysin korvaa koulu-

tuksen antamaa osaamista dialyysilaitteen käytössä.  

 

 

3.3.3 Dialyysikatetrin hoito 

 

Toimiva dialyysikatetri on hoidon toteuttamisen kannalta oleellisen tärkeä asia. Dia-

lyysikatetrin kautta potilaan veri johdetaan dialyysilaitteeseen ja palautetaan dialysoitu 

veri takaisin potilaan verenkiertoon. Tehohoitopotilaalla dialyysikatetri on yleensä väli-

aikainen, ja sen asettaa lääkäri. Dialyysikatetri asetetaan suureen laskimoon, yleensä 

kaulalta solislaskimoon tai kaulalaskimoon, tai joissakin tapauksissa nivusesta reisilas-

kimoon. Dialyysikatetrin asettaminen on steriili toimenpide, ja sairaanhoitajan tehtävä 

on avustaa lääkäriä toimenpiteessä. (Adam & Osborne 2005: 271; Fresenius Medical 

Care 2013.)  

 

Koska dialyysikatetri on verrattain suurikokoinen katetri ja se sijaitsee potilaan suuressa 

laskimossa lävistäen ihon, se on potilaalle merkittävä infektioriski. Tästä johtuen dia-

lyysikatetrin juuren suojaaminen ja hoitaminen on erittäin tärkeää infektioiden torjun-

nan kannalta. Dialyysikatetrin juuren kunto pitää tarkistaa päivittäin. Katetrin juuri puh-

distetaan ja sidokset vaihdetaan tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään kerran viikossa. 

Infektioepäilyn herätessä asiasta täytyy raportoida lääkärille. Tarvittaessa infektoitunut 

katetri vaihdetaan uuteen. (Ikonen, Mäkelä, Suoninen & Kari 2012; Vuorihuhta 2013.) 

  

Dialyysikatetrin toiminnasta pitää huolehtia myös silloin, kun sitä ei käytetä. Suuren 

kokonsa vuoksi se on altis tukkeutumiselle, ellei sitä käytön jälkeen huuhdella huolelli-

sesti ja täytetä verihyytymiä estävällä aineella, esimerkiksi hepariinilla tai erityisesti 

dialyysikatetrien aukipitämiseen tarkoitetulla sitraattia sisältävällä lukkovalmisteella 

yksikön toimintaohjeiden mukaan. Dialyysikatetri pitää huuhdella ja lukkoaine vaihtaa 

tietyin väliajoin, esimerkiksi kolmen vuorokauden välein tai yksikön toimintaohjeen 
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mukaan. Dialyysikatetrin toimintakyvyn ylläpidon kannalta on myös suotavaa, ettei 

katetria käytetä infuusioreittinä. (Fresenius Medical Care 2013.) 

 

 

3.3.4 Hoitomääräysten tulkinta ja toteuttaminen 

 

Hemodialyysihoidon aloittaminen tapahtuu aina lääkärin määräyksellä. Lääkärin tehtä-

vänä on arvioida potilaan tilanteeseen parhaiten sopiva hemodialyysin toteutusmuoto, 

optimaalinen dialysaattori sekä dialyysinesteen tyyppi. Lääkäri määrittelee myös hoidon 

tarvittavan intensiteetin, eli dialyysinesteelle sekä verenvirtaukselle nopeudet potilaan 

painon sekä hoidontarpeen mukaan. Lisäksi määrättäviin asioihin lukeutuu antikoagu-

laation tyyppi sekä nesteenpoiston eli ultrafiltraation määrä ja nopeus. Hoidon aikana 

näitä säätöjä voidaan muuttaa potilaan voinnin ja saavutetun hoitovasteen mukaan. (Fa-

ber & Klein 2009: 210.) 

 

CiCa-CVVHD-hoidolle on olemassa laitevalmistajan kehittämä selkeä hoitoprotokolla, 

josta edellä mainitut asiat on lääkärin ja sairaanhoitajan helppo määrittää ja tarkistaa. 

Hoitoa varten on olemassa oma dialyysineste, joka ei sisällä kalsiumia. Protokollaan 

sisältyy potilaan painon mukaiset aloitusnopeudet dialyysineste- ja verenvirtaukselle 

sekä antikoagulaation sitraatti- ja kalsiumannoksille. Protokollan mukainen dialyysian-

nos potilaalle lasketaan niin, että dialyysinesteen virtausnopeus on noin 35ml/kg/h. 

Vaikka vastuu hoitomääräyksistä on lääkärillä, pitää sairaanhoitajan ymmärtää niiden 

merkitys pystyäkseen seuraamaan hoidon tehoa ja vaikutuksia potilaan vointiin, sillä 

CiCa-CVVHD-hoidossa dialyysinesteen ja verenvirtauksen keskinäisellä suhteella on 

keskeinen merkitys potilaan happo-emästasapainoon. (Morgera 2008: 10, 17.) 

 

 

 

3.3.5 Dialyysilaitteen valmistelu ja hoidon aloittaminen 

 

Hemodialyysihoitoa valmistellessa dialyysilaitteeseen laitetaan veriletkustosetti, joka on 

kertakäyttöinen. Letkuston käyttöikä on 72 tuntia, jonka jälkeen se pitää vaihtaa uuteen. 

Jokaista munuaiskorvaushoidon hoitomuotoa kohti on omanlaisensa letkustosetti. Myös 

hemodialyysiin tarkoitettuja dialysaattoreita on erilaisia; dialysaattorin puoliläpäisevän 

kalvon läpäisykyky ja sen myötä puhdistusteho on erityyppisissä dialysaattoreissa eri-
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lainen. Lisäksi dialyysinesteitä on koostumukseltaan erityyppisiä eri tilanteisiin. Lääkäri 

määrää, mitä dialysaattoria ja millaista ulkonestettä käytetään, mutta sairaanhoitajan 

vastuulla on valmistella dialyysilaite ja toteuttaa hoito. Sairaanhoitajan on siis oltava 

tarkkana valitessaan tarvikkeita dialyysilaitteen valmistelua varten. (Fresenius Medical 

Care 2013.) 

 

Hemodialyysiletkuston kokoaminen ja laitteen käyttöön valmistelu on monivaiheinen 

tehtävä. Sekä dialyysilaitteen näytöllä että erillisessä laitevalmistajan ohjekansiossa on 

selkeät ja yksityiskohtaiset ohjeet, miten letkusto kuuluu oikeaoppisesti koota. Ohjeen 

noudattaminen ja varsinkin kokemattomammalle sairaanhoitajalle rauhallinen ympäristö 

sekä huolellinen keskittyminen tehtävään vähentävät virheiden todennäköisyyttä huo-

mattavasti. (Graham & Lischer 2011: 185.) 

 

Ennen hemodialyysihoidon varsinaista aloittamista ja dialyysilaitteen liittämistä potilaa-

seen pitää vielä tarkistaa, että dialyysiletkusto on koottu oikein, se on täytetty kokonaan 

fysiologisella keittosuolaliuoksella eikä letkustossa ole ilmaa. Tässä vaiheessa tarkiste-

taan myös, että hoitotiedot on syötetty dialyysilaitteelle lääkärin antamien määräysten 

mukaisesti. Dialyysiletkuston liittämisessä potilaan dialyysikatetriin olisi hyvä olla kak-

si sairaanhoitajaa; toinen hoitaja huolehtii katetrin puhtaana pitämisestä ja letkujen liit-

tämisestä, kun toinen hoitaja ojentaa letkut ja samalla huolehtii dialyysilaitteen käytöstä. 

Aseptiikan pitää olla tarkkaa, koska suurta katetria käsitellessä myös infektioriski on 

suuri. (Baldwin & Fealy 2009: 190.) 

 

 

3.3.6 Antikoagulaatio ja siitä huolehtiminen 

 

Hemodialyysihoidossa letkustoon johdettu veri joutuu kosketuksiin keinotekoisten pin-

tojen sekä ilman kanssa, joka altistaa sitä hyytymiselle. Verihyytymät kertyvät dialy-

saattoriin ja veriletkustoon estäen verenvirtausta ja puhdistumista. Verihyytymät eivät 

aiheuta suoranaista vaaraa potilaalle, mutta ne johtavat letkustosetin ja/tai dialysaattorin 

vaihtamiseen. Tämä lisää sairaanhoitajan työtä ja hoidon kustannuksia sekä aiheuttaa 

keskeytyksiä potilaan saamaan hoitoon. Hyytymien syntyä voidaan ennaltaehkäistä 

käyttämällä antikoagulanttia eli veren hyytymistä estävää ainetta. (Adam & Osborne 

2005: 271; Morgera 2008: 5.) 
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Kappaleessa 3.2 on kuvattu hemodialyysin CiCa-antikoagulaation eli sitraatin ja kal-

siumin avulla toteutetun antikoagulaation periaate. Sairaanhoitajan tehtävä on ylläpitää 

riittävä antikoagulaatio säätämällä sitraatti- ja kalsiuminfuusioiden nopeutta laborato-

riokoetulosten perusteella erillisen ohjeen mukaan. Sitraatti- ja kalsiuminfuusioiden 

säätäminen oikein on erityisen tärkeää, koska virheet annostelussa vaikuttavat haitalli-

sesti potilaan elimistön happo-emäs- ja kalsiumtasapainoon. 

 

 

3.3.7 Potilaan tarkkailu ja laboratorioarvojen seuranta sekä hoidon ylläpito 

 

Hemodialyysihoito vaikuttaa potilaan vointiin monin eri tavoin. Sairaanhoitajan täytyy 

tunnistaa hemodialyysin aiheuttamat muutokset potilaan voinnissa ja ymmärtää niiden 

syntymekanismit voidakseen reagoida niihin oikein. Verenpaineen lasku on hyvin ylei-

nen hemodialyysihoidon vaikutus, joka johtuu useimmiten potilaan elimistössä kiertä-

vän verimäärän muutoksista hoitoa aloitettaessa tai suuria nestemääriä poistettaessa. 

Hemodialyysin aiheuttamat muutokset potilaan neste- ja elektrolyyttitasapainossa voivat 

altistaa erilaisille rytmihäiriöille sekä takykardialle. (Adam & Osborne 2005: 275; 

Baldwin & Fealy 2009: 190.) 

 

Usein hemodialyysilla potilaan elimistöstä pyritään poistamaan ylimääräistä nestettä, 

koska vaurioituneet munuaiset eivät pysty huolehtimaan potilaan nestetasapainon yllä-

pidosta. Lääkäri määrittelee hoitovuorokaudelle optimaalisen nestebalanssitavoitteen, 

jonka perusteella sairaanhoitaja laskee nesteenpoistonopeuden tuntia kohti. Verenpai-

neen lasku, takykardia, periferian viileys sekä täyttöpaineiden lasku voivat olla merkke-

jä liian suuresta nesteenpoistonopeudesta. Sairaanhoitajan täytyy osata arvioida nes-

teenpoiston riittävä ja toisaalta turvallinen nopeus ja tarvittaessa säätää nesteenpoisto-

nopeutta potilaan voinnin ja nesteenpoistotarpeen mukaisesti. Lääkärin määrittelemä 

nestebalanssitavoite ei siis ole absoluuttinen, vaan potilaan vointi määrittelee voidaanko 

tavoite saavuttaa. (Adam & Osborne 2005: 275.) 

 

Hemodialyysihoidon tehoa seurataan laboratorioarvoilla. Oleellisimmat seurattavat la-

boratorioarvot riippuvat siitä, mikä on ollut potilaan hemodialyysintarpeeseen johtanut 

syy, mutta useimmiten hoidon tehoa seurataan kuona-aineiden määrää mittaavilla labo-

ratorioarvoilla, kuten plasman kreatiniini (P-Krea) tai urea (P-Urea). Rabdomyolyysipo-

tilailla hoidon tehosta kertoo myös plasman myoglobiini (P-Myogl) ja kreatiinikinaasi 
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(P-CK). Hemodialyysilla on suuri vaikutus myös elektrolyyttitasapainoon: hemodialyy-

sissa potilaan elimistöstä poistuu mm. kaliumia, kalsiumia, magnesiumia sekä fosfaattia. 

Aina elektrolyyttihukka ei ole toivottua, koska elektrolyyttitasapainon häiriintyminen 

voi aiheuttaa potilaalle rintakipuja, rytmihäiriöitä, suonenvetoja, pahoinvointia ja pään-

särkyä. Elektrolyyttihukkaa joudutaan usein korvaamaan lääkärin antamien ohjeiden 

mukaisesti. Hemodialyysi vaikuttaa myös veren happo-emästasapainoon. Pienetkin 

muutokset happo-emästasapainossa voivat vaikuttaa potilaan kokonaisvointiin radikaa-

listi, joten happo-emästasapainon säännöllinen ja tarkka seuranta on erityisen tärkeää. 

(Kokki & Kokko 2010: 235, 239; Morgera 2008: 16.) 

 

Edellä mainittujen laboratorioarvojen korjaantuessa yleensä noin muutaman päivän ku-

luessa hoidon aloittamisesta, voidaan harkita dialyysiannoksen pienentämistä laskemal-

la dialyysilaitteen dialyysineste- ja verenvirtausnopeutta. Pitkään jatkuva liian tehokas 

hemodialyysi altistaa potilaan erilaisille komplikaatioille ja lisää hoidon kustannuksia.  

Päätökset hoidon tehon muutoksista tehdään potilaan kliinisen voinnin perusteella aina 

yhdessä hoitavan lääkärin kanssa. (Morgera 2008: 16.) 

 

Joutuessaan elimistön ulkopuolelle huoneenlämpöön potilaan veri alkaa jäähtyä. Palau-

tuessaan potilaan verenkiertoon jäähtynyt veri laskee potilaan ruumiinlämpöä ja voi 

johtaa jopa hypotermiaan. Hemodialyysilaitteessa on nesteenlämmitin, jonka tarkoituk-

sena on ehkäistä potilaan ruumiinlämmön liiallista laskua hemodialyysihoidon aikana. 

Nesteenlämmittimestä huolimatta potilaan ruumiinlämpö voi laskea, joten sitä on syytä 

seurata säännöllisesti. (Kokki & Kokko 2010: 238.) Veren lämpötilan laskiessa myös 

sen viskositeetti lisääntyy (Klabunde 2010), joka saattaa edistää dialyysiletkuston tuk-

keutumista. 

 

Ilmaembolia eli ilman joutuminen potilaan verenkiertoon on harvinainen, potilaalle 

hengenvaarallinen hemodialyysihoidon komplikaatio, joka johtuu jonkin veriletkuston 

liitoksen pettämisestä. Useimmiten kyse on veriletkun ja dialyysikatetrin välisen liitok-

sen irtoamisesta. Ilmaembolian ehkäisemiseksi letkujen liitokset pitää kiinnittää huolel-

lisesti ja tarkistaa säännöllisesti. Dialyysilaitteessa on myös ilmavalvojat ja hälytysme-

kanismit ilmakuplien havaitsemiseksi ennen kuin ne päätyvät potilaan verenkiertoon. 

(Adam & Osborne 2005: 278; Kokki & Kokko 2010: 237.) 
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3.3.8 Ongelmanratkaisutaidot 

 

Ensisijainen keino reagoida hemodialyysihoidossa mahdollisesti ilmeneviin ongelmiin 

on tiedostaa potentiaaliset ongelmakohdat ja pyrkiä ennaltaehkäisemään ongelmien syn-

ty. Huolellisesta varautumisesta huolimatta ongelmilta ei aina voida välttyä, joten sai-

raanhoitajalla täytyy olla valmiudet tunnistaa ja hoitaa yleisimpiä ongelmatilanteita. 

 

Dialyysikatetri on muodoltaan ja ominaisuuksiltaan suunniteltu niin, että sen läpi voi-

daan kierrättää verta suurillakin nopeuksilla ongelmitta. Katetrin oikeanlainen asennus, 

anatomisesti optimaalinen sijainti, potilaan verisuonistossa olevan verivolyymin riittä-

vyys sekä katetrin asianmukainen huoltaminen vaikuttavat myös oleellisesti veren es-

teettömään kulkuun katetrissa. Varsinkaan tehohoitopotilailla nämä kriteerit eivät aina 

täyty, jolloin sujuva verenvirtaus katetrissa häiriintyy. Tämä johtaa dialyysilaitteen an-

tamiin hälytyksiin ja dialyysihoidon keskeytyksiin, jolloin myös hoidon teho laskee.  

Sairaanhoitajan on osattava tunnistaa ongelman aiheuttaja voidakseen ryhtyä oikeanlai-

siin toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi. (Kokki & Kokko 2010: 241.) 

 

Ongelma, joka ennemmin tai myöhemmin tulee jokaisen hemodialyysihoidon kohdalla 

eteen, on dialyysiletkuston tukkeutuminen. Tällöin ainoa mahdollisuus on vaihtaa koko 

letkusto. Olennaista on pyrkiä ehkäisemään letkuston ennenaikaista tai äkillistä tukkeu-

tumista niin, että letkuston vaihto voitaisiin toteuttaa suunnitellusti ja kiireettömästi. 

Dialyysiletkuston tukkeutuminen on ennakoitavissa seuraamalla tiettyjä merkkejä, esi-

merkiksi dialyysilaitteen painetrendien kehitystä tai letkuston osiin muodostuvien hyy-

tymien kasvua. Asianmukaisen antikoagulaation lisäksi letkuston tukkeutumista voi-

daan yrittää ehkäistä monilla pienillä seikoilla, kuten optimaalisella verenvirtausnopeu-

della tai kontrolloimalla veren lämpötilaa. (Kellum ym. 2010: 123-124.) Toisinaan let-

kuston nopeaa tai ennenaikaista tukkeutumista ei pystytä ennaltaehkäisemään. Tämä on 

yleistä esimerkiksi tilanteissa, joissa potilaalla on esimerkiksi veren lisääntynyttä hyy-

tymistaipumusta tai koholla olevat veren rasva-arvot. 
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3.3.9 Hoidon lopettaminen 

 

Kun letkustosetin käyttöikä täyttyy, letkusto tukkeutuu tai potilaan hemodialyysin tarve 

loppuu, pitää hemodialyysihoito lopettaa. Dialyysilaitteessa on ”Hoidon lopetus”-

valikko, jonka kautta laite neuvoo sairaanhoitajaa hoidon lopetuksen eri vaiheissa. Veri-

letkustossa oleva veri palautetaan mahdollisuuksien mukaan potilaan verenkiertoon 

huuhtelemalla letkusto fysiologisella keittosuolaliuoksella. Potilaan irrottaminen lait-

teesta tapahtuu käänteisessä järjestyksessä kuin liittäminen, ja aseptiikasta pitää huoleh-

tia tarkasti myös irrotusvaiheessa. Dialyysiletkujen irroittamisen jälkeen dialyysikatetri 

pitää huuhdella huolellisesti fysiologisella keittosuolaliuoksella ja täyttää yksikön oh-

jeiden mukaisesti hepariinilla tai sitraattipohjaisella katetrilukkovalmisteella. Verilet-

kusto sekä dialysaattori ovat biologista riskijätettä, ja niitä käsitellään yksikön jäteohjei-

den mukaisesti. (Kokki, Kokko & Mikonsaari 2010: 231.) 

 

 

3.3.10 Kirjaaminen ja raportointi 

 

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992: 12§) määrittää, että potilasasiakirjoi-

hin pitää merkitä potilaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan 

turvaamiseksi tarpeelliset tiedot. Huolellisella kirjaamisella sekä suullisella raportoinnil-

la pyritään takaamaan hoidon jatkuvuus sekä potilasturvallisuuden toteutuminen. Hyvä 

raportointi mahdollistaa potilaan voinnissa tapahtuvien kriittisten muutosten nopean 

tunnistamisen, ja auttavat hoidon toteuttamisessa jotta määritellyt hoitotavoitteet voi-

daan saavuttaa. Hoitotyön kirjaus on myös samalla juridinen todiste sairaanhoitajan 

tekemästä työstä. (Rantalainen 2010: 485.) 

 

Hemodialyysihoidon suunnitelma, lääkärin määräykset ja hoidon toteutus sekä seuranta 

kirjataan yksikössä sovitun käytännön mukaisesti Clinisoft-potilastietojärjestelmään 

CiCa-CVVHD-sivulle. Hoidon tavoitteet, eteneminen sekä potilaan voinnissa ja hoito-

suunnitelmassa tapahtuneet muutokset raportoidaan myös suullisesti seuraavan työvuo-

ron sairaanhoitajalle sekä potilasta hoitavalle lääkärille. (Rantalainen 2010: 480-481.) 
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3.4 Aikaisemmat tutkimukset sairaanhoitajien taidoista munuaiskorvaushoitojen 

toteutuksessa  

 

Tämän opinnäytetyön aiheen pohjalta toteutettiin kirjallisuuskatsaus, jonka tavoitteena 

oli saada pohjatietoa sairaanhoitajien munuaiskorvaushoitojen toteutustaidoista sekä 

tehtäväkohtaisen koulutuksen määrästä ja laadusta koskien munuaiskorvaushoitoja. Kir-

jallisuuskatsauksen toteutus on kuvattu liitteessä 1, ja kirjallisuushaun perusteella löyty-

neet tutkimukset on esitelty liitteessä 2. Kirjallisuuskatsatsauksen tuloksena löytyneen 

tiedon niukkuus puhuu sen puolesta, että tutkimustietoa aiheesta on saatavilla vähän. 

 

Sairaanhoitajien peruskoulutuksesta saamat pohjatiedot ovat usein liian heikkoja munu-

aiskorvaushoitojen laadukkaaseen ja kokonaisvaltaiseen toteuttamiseen. Tehtävä- ja 

toimipistekohtainen lisäkouluttaminen on tarpeen heti sairaanhoitajan perehdytysvai-

heessa. (Hassona ym. 2012.) Tehtäväkohtaisella kouluttamisella on osoitettu olevan 

selkeä hyöty osaamisen lisäämiseksi (Hassona ym. 2012), mutta taitojen ja osaamisen 

ylläpitäminen koetaan haastavaksi päivityskoulutusten puuttuessa, ja yksittäisten hoito-

jen määrä per sairaanhoitaja per vuosi ei välttämättä ole riittävä osaamisen ylläpitäjä. 

Toisaalta tällaisessa tilanteessa voi olla aiheellista pohtia, tarvitseeko esimerkiksi teho-

osastolla koko hoitohenkilökunnan osata munuaiskorvaushoitojen toteutus, vai riittääkö 

jos osa sairaanhoitajista koulutetaan – tällöin hoitoja tulisi sairaanhoitajaa kohti enem-

män. (Langford ym. 2008).  

 

Munuaiskorvaushoitojen toteuttaminen on haasteellista, ja siihen sisältyy monenlaisia 

ongelmia. Yleisimmät ongelmat liittyvät dialysaattorin sekä laitteen letkuston hyytymi-

seen, antikoagulaatiosta johtuviin verenvuoto-ongelmiin sekä potilaan vitaalielintoimin-

tojen häiriöihin, esimerkiksi äkilliseen hypotensioon. Näiden tunnistamisessa ja tilan-

teen hoitamisessa on jonkin verran puutteita osaamisessa. Melko yleisiä ongelmia ovat 

myös annosteluvirheet antikoagulaatioon liittyen. (Hossli 2005, Langford ym. 2008.) 

 

Jos sairaanhoitajan pohjakoulutus on laadukas, hän on saanut hyvän perehdytyksen mu-

nuaiskorvaushoitoihin työuransa alkuvaiheessa ja hänellä on mahdollisuudet päivittää 

tietämystään sekä pitää taitoja yllä käytännön työn kautta, parhaimmillaan hänen osaa-

misensa parantaa hoidon laatua, mahdollistaa yksilöllisemmän hoidon potilaalle ja aut-

taa sairaanhoitajaa hahmottamaan kokonaisuuksia selkeämmin. Tämä vaatii kuitenkin 

sairaanhoitajalta itseltään kykyä ja halua sekä aktiivisuutta osallistua jatkokoulutuksiin 
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sekä päivittää osaamistaan. Pelkkä peruskoulutus ei riitä takaamaan turvallista ja laadu-

kasta munuaiskorvaushoitoa potilaalle. (Bonner 2007; Hassona ym. 2012; Langford ym. 

2008.) 

 

 

3.5 Ci-Ca-CVVHD Tampereen yliopistollisen sairaalan teho-osastolla 

 

Tampereen yliopistollisen sairaalan teho-osastolla hoidetaan kriittisesti sairaita potilaita, 

joilla on arvioitu olevan mahdollisuudet selviytyä lyhytkestoisesta henkeä uhkaavasta 

sairaudestaan. Teho-osasto vastaa kaikkien erikoisalojen potilaista, mukaan lukien sisä-

taudit, kirurgiset erikoisalat sekä lapsipotilaat. Teho-osastolla on 16 tehohoitopaikkaa ja 

8 tehovalvontapaikkaa. Moniammatilliseen henkilökuntaan kuuluu erikoislääkäreiden, 

sihteereiden, lähetin, laitos- ja välinehuoltajien, farmaseutin sekä muiden osaajien lisäk-

si noin 130 sairaanhoitajaa. (Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 2014.) 

Teho-osaston sairaanhoitajat muodostavat hoitotyön eri alueiden asiantuntija-

alueryhmiä. Asiantuntija-alueryhmässä sairaanhoitajien tavoitteena on perehtyä oman 

asiantuntija-alueensa erityispiirteisiin sekä toimia konsultteina, kouluttajina ja kehittäji-

nä omalla osaamisalueellaan. Erilaisia asiantuntija-alueryhmiä on kolmisenkymmentä, 

ja uusia perustetaan aina tarpeen mukaan. Ryhmässä on yleensä myös yksi tai useampi 

vastuulääkäri, joka ohjaa ryhmän toimintaa lääketieteen näkökulmasta. Yksi edellä ku-

vatun kaltainen asiantuntija-alueryhmä on akuutin munuaisten vajaatoiminnan sekä mu-

nuaiskorvaushoitojen asiantuntijaryhmä, ”Dialyysiryhmä”. Dialyysiryhmään kuuluu 20 

sairaanhoitajaa ja 3 vastuulääkäriä. Dialyysiryhmäläiset pitävät yllä omaa osaamistaan 

CiCa-CVVHD-hoidon suhteen säännöllisillä koulutuksilla ja itseopiskelulla. (Teho-

osaston asiantuntija-alueiden tehtävät 2013.) 

 

CiCa-CVVHD-hoito on kuulunut Taysin teho-osaston arkeen vasta alkuvuodesta 2009 

lähtien. Aluksi hoitoa toteuttivat dialyysiryhmään kuuluvat sairaanhoitajat, kunnes puo-

lisen vuotta myöhemmin koko hoitohenkilökunta oli pyritty informoimaan uudesta hoi-

tomuodosta. Nykyisin CiCa-CVVHD-hoidon toteuttaminen kuuluu jokaisen teho-

osastolla työskentelevän sairaanhoitajan perustehtävään. Perehtyminen itse hoidon to-

teutukseen tapahtuu työn ohessa kokeneemman kollegan johdolla sekä itsenäisenä opis-

keluna esimerkiksi yksikön intranet-sivuilla olevan tietopaketin avulla, mutta varsinaista 

perehdytyskoulutusta hoidon toteuttamiseen ei ole järjestetty. Hoitohenkilökunnalle 
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tarjotaan koulutusta CiCa-CVVHD-hoidosta neljä kertaa vuodessa kahden tunnin mit-

taisilla osastotunneilla. Osastotunneille osallistuu kerrallaan noin 15–20 sairaanhoitajaa, 

ja sama sairaanhoitaja saattaa osallistua vuoden aikana useammalle kuin yhdelle CiCa-

CVVHD-hoitoa käsittelevälle osastotunnille. Osastotuntikoulutus ei siis saavuta vuosit-

tain kaikkia teho-osaston sairaanhoitajia. Osastotuntien lisäksi osaamista ylläpidetään 

käytännön työllä. Teho-osastolla toteutetaan CiCa-CVVHD-hoitoa vuosittain noin 80–

90 potilaalle, ja keskimääräinen hoitoaika on noin kolme vuorokautta. Toisin sanoen 

yksittäisen sairaanhoitajan kohdalle ei välttämättä osu teoriapohjaista koulutusta tai Ci-

Ca-CVVHD-hoitoa edes joka vuosi. (Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 2014; Teho-osaston 

perehtymissivut.) 

 

Vuosina 2011–2013 teho-osastolla on tehty hemodialyysihoitoja koskevia HaiPro-

haittatapahtumailmoituksia 10 kpl. Ilmoituksista 4 kpl koski hemodialyysilaitteen vir-

heellistä valmistelua, 2 kpl dialyysinesteiden tai CiCa-antikoagulaation virheellistä an-

nostelua ja 4 kpl laitteisiin tai välineisiin kohdistuvia vikoja tai häiriöitä. Lisäksi tiedos-

sa on useita läheltä piti–tilanteita sekä virheitä ja ongelmia dialyysilaitteiden käsittelys-

sä, valmistelussa ja hoidon toteutuksessa, joista ei haittatapahtumailmoitusta ole tehty. 

(HaiPro-haittatapahtumatietokanta.) Myös kehityskeskusteluissa ja käytännön työn 

ohessa osa sairaanhoitajista on tuonut esiin epävarmuutta omista taidoistaan ja tarvet-

taan lisäkoulutukselle hemodialyysihoitojen toteutuksessa. 
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4 TUTKIMUKSEN METODOLOGISET LÄHTÖKOHDAT 

 

4.1 Kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä 

 

Kvantitatiivista tutkimusta voidaan nimittää myös tilastolliseksi tutkimukseksi. Siinä 

tarkastellaan tietoa numeerisesti sekä mitataan asioiden välisiä suhteita, eroja ja riippu-

vuuksia tai tutkittavassa ilmiössä tapahtuvia muutoksia. Kvantitatiiviselle tutkimukselle 

ominaista on, että tutkittava tieto muunnetaan mitattavaan muotoon ja tulokset esitetään 

numeroina. Kvantitatiivisella tutkimuksella vastataan kysymyksiin ”kuinka moni”, 

”kuinka paljon” ja ”kuinka usein”. Tyypillistä kvantitatiiviselle tutkimukselle on myös 

aineiston suuri vastaajamäärä. (Heikkilä 2004: 16; Vilkka 2007: 13-14, 17.) 

 

Kvantitatiivinen tutkimus vaatii onnistuakseen riittävän suuren otoksen perusjoukosta. 

Perusjoukolla tarkoitetaan sitä kokonaisuutta, jota halutaan tutkia (esimerkiksi teho-

osaston sairaanhoitajat). Otos koostuu tutkimukseen valituiksi tulleista vastaajista jotka 

edustavat perusjoukkoa niin, että otoksen perusteella saadut tulokset voidaan yleistää 

koskemaan koko perusjoukkoa. Otoksen muodostamisessa tärkeää on satunnaisuus, 

jokaisella perusjoukon jäsenellä pitää olla yhdenmukainen mahdollisuus tulla valituksi 

otokseen. Mitä suurempi otos on, sitä tarkemmin se kuvaa tutkittavaa perusjoukkoa. 

Paras tilanne on silloin, kun tutkimus voidaan kohdistaa koko perusjoukkoon. Tällöin 

puhutaan kokonaistutkimuksesta. Kokonaistutkimus voidaan yleensä toteuttaa helpom-

min suhteellisen pienessä perusjoukossa, kun suurempien perusjoukkojen kohdalla re-

surssi- ja kustannuskysymykset usein puhuvat otostutkimuksen puolesta. (Vehkalahti 

2008: 43; KvantiMOTV – Menetelmäopetuksen tietovaranto.) 

 

Riittävän suuri otoskoko ei yksin riitä takaamaan tulosten yleistettävyyttä koskemaan 

koko perusjoukkoa, vaan otokseen valituilta tutkittavilta pitää saada myös riittävän pal-

jon vastauksia. Vastausprosentista puhuttaessa tarkoitetaan sitä, kuinka moni otokseen 

valituista tai perusjoukon jäsenistä täytti ja palautti kyselylomakkeen. Jos vastauspro-

sentti jää kovin pieneksi, voi otoksen edustavuus tai perusjoukon kohdalla tulosten 

yleistettävyys olla kyseenalaista. (Vehkalahti 2008: 44.) 

 

Tässä opinnäytetyössä tutkittiin suuren sairaanhoitajajoukon osaamista sekä etsittiin ja 

kartoitettiin osaamiseen yhteydessä olevia tekijöitä eri taustamuuttujien avulla. Koska 
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tutkittavien määrä oli suuri ja tutkimuksella pyrittiin selittämään eri muuttujien välisiä 

suhteita, oli luontevaa valita tutkimusmenetelmäksi kvantitatiivinen metodi.  

 

Tutkimuksen perusjoukoksi määriteltiin Tampereen yliopistollisen sairaalan teho-

osaston kyselyn toteutushetkellä hoitotyössä läsnä olevat sairaanhoitajat (n=124). Koska 

perusjoukko oli kvantitatiivisen tutkimuksen aineistoksi suhteellisen pieni, päädyttiin 

tutkimaan koko perusjoukko. Perusjoukosta rajattiin ulkopuolelle neljä kyselylomak-

keen esitestannutta sairaanhoitajaa. Lopulta kyselyllä tavoitettiin 113 sairaanhoitajaa, 

joista 86 palautti kyselylomakkeen. Kyselyn vastausprosentti oli 76 %. 

 
 

4.2 Aineistonkeruumenetelmä ja aineistonkeruun toteutus 

 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa voidaan hyödyntää mitä tahansa informaatiota, kunhan 

se voidaan muuttaa mitattavaan muotoon. Useammalla aineistolla saadaan laajempi ku-

va tutkittavasta ilmiöstä, ja vain tutkimusongelma sekä tutkijan luovuus ovat rajana eri-

laisten aineistojen käyttämiselle. (Vilkka 2007: 31.) Kvantitatiivisen tutkimuksen te-

koon tarvittavaa aineistoa voidaan kerätä erilaisista valmiista tilastoista, rekistereistä ja 

tietokannoista tai tiedot voidaan kerätä itse esimerkiksi kyselyllä, haastattelulla tai te-

kemällä havaintoja tutkittavasta ilmiöstä. Oman aineiston kerääminen on varsin tavallis-

ta. Tutkija määrittää tutkimusongelman, tutkimuksen luonteen ja tavoitteiden sekä re-

surssien perusteella tilanteeseen parhaiten soveltuvan tiedonkeruumenetelmän. (Heikki-

lä 2004: 18–19.) 

 

Kysely on yksi keskeinen tapa kerätä aineistoa. Yleensä kyselyn muoto on vakioitu eli 

standardoitu, mikä tarkoittaa, että kaikilta kyselyyn vastaavilta kysytään samat asiat, 

samalla tavalla ja samassa järjestyksessä. Näin pyritään takaamaan, että kaikki vastaajat 

ymmärtävät kysymykset samalla tavalla. Kysely sopii hyvin aineistonkeruumenetel-

mäksi, kun tutkittavia on paljon. Kyselyn avulla saavutetaan helposti suuri määrä vas-

taajia, ja se voidaan tarvittaessa toistaa mahdollisimman suuren vastausprosentin saa-

vuttamiseksi. Kysely voidaan toteuttaa joko paperilla tai internetissä. (Hirsjärvi, Remes 

& Sajavaara 2004: 182–184; Vilkka 2007: 28.) 

 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa mittarilla tarkoitetaan kysymysten ja väittämien koko-

elmaa eli kyselylomaketta, jonka avulla tutkittavaa ilmiötä mitataan eri näkökulmista. 
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Tutkija voi soveltaa tutkimukseensa valmista mittaria tai rakentaa teoriatiedon pohjalta 

uuden. Valmiit mittarit eivät välttämättä toimi kovin hyvin muussa kuin alkuperäisessä 

yhteydessään, siksi niihin kannattaa suhtautua varauksella. (Vehkalahti 2008: 12.) Mit-

tarin eli kyselylomakkeen rakentamiseksi tutkijan pitää tietää tutkimuksensa tarkka ta-

voite eli mihin kysymyksiin mittarilla halutaan vastauksia. Tiedossa pitää olla myös ne 

taustatekijät, jotka voivat vaikuttaa tutkittaviin asioihin. Mittari voi sisältää erityyppisiä 

kysymyksiä. Suljetuissa kysymyksissä vastausvaihtoehdot on annettu valmiiksi, joista 

vastaaja ympyröi tai rastittaa sopivan. Likertin asteikko on useampiportainen (yleensä 4, 

5 tai 7-portainen) asteikko, jossa toinen ääripää kuvastaa madollisimman hyvää ja toi-

nen ääripää mahdollisimman huonoa vaihtoehtoa. Likertin asteikkoa käytetään esimer-

kiksi mielipidemittauksiin. Mittarin rakenne ja sisältö kannattaa pohtia tarkkaan ja var-

mistaa että sillä saadaan vastaukset tutkimuskysymyksiin, koska mittaria ei voi enää 

muuttaa kun aineisto on jo kerätty.  (Heikkilä 2004: 47–48, 50, 53.) 

 

Hyvä kyselylomake paitsi sisältää tutkimustavoitteiden kannalta oikeanlaiset kysymyk-

set, on myös vastaajalle helppo ja miellyttävä täyttää. Hyvän kyselylomakkeen mukana 

on aina informatiivinen saatekirje, jonka tehtävänä on selvittää vastaajalle tutkimuksen 

tarkoitusta ja tavoitteita, antaa lomakkeen täyttöohjeita ja motivoida vastaamaan. Saate-

kirje voi ratkaista, alkaako vastaaja täyttämään lomaketta ollenkaan. (Heikkilä 2004: 

61.) Hyvä kyselylomake on ulkomuodoltaan selkeä, siisti ja helppolukuinen. Kysymyk-

set on jäsennelty loogisiksi kokonaisuuksiksi, jotka etenevät selkeästi. Kysymykset ovat 

yksiselitteisiä eikä niitä ole liikaa. Ennen kaikkea lomakkeen pitää saada vastaaja tun-

temaan vastaamisen tärkeäksi. (Heikkilä 2004: 48–49.) 

 

Kyselylomakkeen tarkoituksenmukaisuutta voi varmentaa esitestaamalla lomake muu-

tamalla henkilöllä ennen varsinaisen kyselyn toteuttamista. Esitestaajiksi soveltuvat 

hyvin esimerkiksi tutkittavan kohdejoukon edustajat tai muut tutkittavasta aiheesta pal-

jon tietävät henkilöt, jotka pystyvät selvittämään kysymysten ja ohjeiden selkeyden ja 

toimivuuden sekä sanomaan, onko kaikki olennainen kysytty ja onko joukossa turhia 

kysymyksiä. Esitestaajilta kannattaa kysyä myös kyselylomakkeen täyttämisen raskau-

desta ja siihen kuluvasta ajasta. (Heikkilä 2004: 61; Vehkalahti 2008: 48.) 

 

Tässä opinnäytetyössä aineistonkeruu toteutettiin kyselyllä. Koska valmista, käyttökel-

poista mittaria ei ennestään ollut olemassa, sellainen kehitettiin tutkittavaa aihetta kos-

kevaan teoriatietoon pohjautuen itse. Mittari koostuu saatekirjeestä (LIITE 3) sekä kyse-
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lylomakkeesta (LIITE 4), joka sisältää kaksi erilaista mittaria. Toisella mittarilla mita-

taan vastaajan subjektiivista arviota osaamisestaan Likertin asteikolla. Toinen mittari 

mittaa vastaajan osaamista objektiivisin, suljetuin kysymyksin. Subjektiivisen mittarin 

kohdalla päädyttiin käyttämään 4-portaista Likertin asteikkoa, jotta neutraali vastaus-

vaihtoehto jäisi pois. Objektiivinen mittari koostuu väittämistä, joiden vastausvaihtoeh-

dot ovat OIKEIN/VÄÄRIN. Molempien mittareiden kysymykset pohjautuvat kappa-

leessa 3.3 esiteltyihin sairaanhoitajan osaamisalueisiin jatkuvan munuaiskorvaushoidon 

toteutuksessa (taulukko 2). Kyselylomakkeen esitestasi kuusi tutkittavan kohdejoukon 

jäsentä. Heistä kaksi henkilöä oli kyselyn toteutushetkellä äitiyslomalla tai hoitovapaal-

la, kaksi henkilöä kuului samaan opiskeluryhmään opinnäytetyön tekijän kanssa, ja lo-

put kaksi henkilöä olivat yksikön dialyysiryhmän vetäjät. Esitestaajat eivät osallistuneet 

varsinaiseen kyselyyn. 

  

TAULUKKO 2. Mittareiden kysymysten luokittelu osaamisalueittain. 

OSAAMISALUE SUBJEKTIIVINEN 
MITTARI 

OBJEKTIIVINEN 
MITTARI 

1. Dialyysin periaatteiden ymmärtäminen 1 24 
2 21, 22 
3 23 
4 33 

2. Dialyysilaitteen tekninen käyttö 
  

5 37, 39, 41 
6 25, 26 
8 36 
14 - 
15 38, 40 
17 - 

3. Dialyysikatetrin hoito 18 42, 43, 44 
4. Hoitomääräysten tulkinta ja toteuttaminen 12 34 

13 35 
5. Dialyysilaitteen valmistelu ja hoidon aloitta-
minen 

6 25, 26 
7 27 

6. Antikoagulaatio ja siitä huolehtiminen 3 23 
4 33 
11 32 

7. Potilaan tarkkailu ja laboratorioarvojen seu-
ranta sekä hoidon ylläpito 

9 28, 29 
10 29, 30, 31, 33 
11 32 
14 - 

8. Ongelmanratkaisutaidot 15 37, 38, 40 
16 38, 39 
17 - 

9. Hoidon lopettaminen 20 47 
10. Kirjaaminen ja raportointi 19 45, 46 
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Kyselyn toteuttamistavaksi valittiin paperilomake, koska paperilomakkeen täyttäminen 

ei ole sidoksissa tietokoneen käyttömahdollisuuteen, vaan sen voi täyttää vaikka työpis-

teellä tai taukotilassa. Internet-kyselyiden määrä on myös jatkuvasti lisääntynyt, joka 

kasvattaa vastausväsymyksen riskiä (Vehkalahti 2008: 48). Kysely toteutettiin ajalla 

16.9.–18.10.2013. Kyselyn toteuttamisesta ilmoitettiin vastaajille sähköpostitse ja kyse-

lylomakkeet jaettiin vastaajille henkilökohtaisesti. Lisäksi palautuslaatikon yhteyteen 

jätettiin muutamia kyselylomakkeita niitä henkilöitä varten, joita ei tavoitettu henkilö-

kohtaisesti. Viikkoa ennen vastausajan umpeutumista lähetettiin sähköpostitse muistu-

tus kyselystä. Kyselyyn sai vastata työajalla.  

 
 

4.3 Aineiston analyysimenetelmä ja analyysin toteutus 

 

Jo kyselylomaketta laadittaessa on hyvä olla selvillä miten kerättyä aineistoa aiotaan 

käsitellä ja analysoida. Yleensä kvantitatiivisella tutkimusmenetelmällä kerättyä aineis-

toa pyritään tulkitsemaan numeroiden ja tilastollisten yhteyksien kautta. Tällöin aineisto 

täytyy ryhmitellä taulukkomuotoon. Taulukkoa kutsutaan havaintomatriisiksi. Havain-

tomatriisissa havainnosta puhuttaessa tarkoitetaan yhtä kyselylomaketta, ja muuttujalla 

tarkoitetaan yhtä kysymystä. Aineisto on helpompi ryhmitellä havaintomatriisiin, jos eri 

muuttujille on määritelty arvo jo kyselylomakkeen suunnitteluvaiheessa. (Vilkka 2005: 

89–90, 94.) 

 

Kun kyselylomakkeen havainnot on koottu havaintomatriisiin, voidaan aloittaa aineis-

ton tarkastelu. Aineistoa voidaan tarkastella erilaisten tunnuslukujen, kuten frekvenssi-

en, keskiarvojen ja mediaanien avulla. Joissakin tilanteissa aineistoa tarvitsee tiivistää, 

esimerkiksi vastaajien ikää tarkasteltaessa useamman ikävuoden sisältäviksi ikäluokiksi. 

Muuttujien välisiä yhteyksiä tarkastellaan ristiintaulukoimalla kaksi eri muuttujaa. 

(Vehkalahti 2008: 54, 62, 68.) 

 

Usean samaa asiaa mittaavan muuttujan yhdistämisellä voidaan saada luotettavampi 

kokonaiskuva mitattavasta ilmiöstä. Tätä kutsutaan summamuuttujan muodostamiseksi. 

Summamuuttujaa muodostettaessa lasketaan yhteen valittujen osioiden vastaukset ja 

lopputulos jaetaan vastausten määrällä: näin summamuuttujan mitta-asteikko vastaa 

alkuperäisten osioiden mitta-asteikkoja. Summamuuttujan luomisessa on oltava tarkka 
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siitä, että kaikissa alkuperäisissä osioissa on samanlainen mitta-asteikko jotta ne voi-

daan laskea yhteen. (Laijärvi & Kaunonen 2005: 92; Vehkalahti 2008: 112.)  

 

Jokaisessa kyselyaineistossa esiintyy joitakin puuttuvia tietoja, millä tarkoitetaan yksit-

täistä kysymystä johon vastaaja ei ole syystä tai toisesta vastannut. Tilasto-ohjelmat 

jättävät yleensä tällaiset havainnot kokonaan pois aineistosta, joten tulosten vääristymi-

sen ehkäisemiseksi puuttuvien tietojen paikkaamista täytyy harkita. Puuttuvien tietojen 

paikkaaminen pitää kuitenkin harkita jokaisen muuttujan kohdalla erikseen, sillä tiedon 

puuttumiselle voi olla monia syitä. Satunnaisten puuttuvien vastausten kohdalla paik-

kaaminen voi olla kokonaisuuden kannalta järkevää, mutta systemaattista tietojen puut-

tumista ei pidä lähteä paikkaamaan. Jos havaintomatriisissa on esimerkiksi yhden muut-

tujan kohdalla poikkeuksellisen paljon puuttuvia tietoja, kannattaa harkita koko muuttu-

jan poisjättämistä analyysista. Puuttuvien tietojen paikkaamiselle ei ole olemassa yhtä 

oikeaa tapaa, vaan paras konsti täytyy harkita tapauskohtaisesti. (Vehkalahti 2008: 82; 

KvantiMOTV – Menetelmäopetuksen tietovaranto.) 

 

Tämän opinnäytetyön aineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin käyttäen SPSS for 

Windows 22 tilasto-ohjelmaa. Aineistosta laskettiin prosenttilukuja ja keskiarvoja ja 

tuloksia verrattiin keskenään ristiintaulukoinnin avulla. Tulokset on esitetty numeerises-

ti ja havainnollistettu kuvioiden sekä taulukoiden avulla. Tuloksia tarkasteltiin tutki-

muskysymysten kautta ja pyrittiin löytämään vastaukset asetettuihin kysymyksiin. 

 

Yksittäisistä muuttujista muodostettiin kymmenen summamuuttujaa, jotka nimettiin 

kappaleessa 3.3 esiteltyjen sairaanhoitajan osaamisalueiden (taulukko 1, sivu 12) mu-

kaisesti. Summamuuttujat muodostettiin molempien käytössä olleiden mittareiden koh-

dalla erikseen. Taulukossa 2 sivulla 29 on esitetty, mitkä yksittäiset väittämät sisältyvät 

mihinkin summamuuttujaan. 

 

Puuttuvia tietoja aineistossa oli vain hyvin satunnaisesti, joten ne päädyttiin paikkaa-

maan. Subjektiivista osaamista mittaavan mittarin osalta puuttuvat tiedot paikattiin ky-

seessä olevan muuttujan keskiarvolla. Objektiivisen mittarin osalta puuttuvat tiedot tul-

kittiin vääriksi vastauksiksi, koska todennäköisesti vastaaja ei olisi jättänyt vastaamatta 

kysymykseen, mikäli olisi tiennyt siihen oikean vastauksen.  
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5 TULOKSET 

 

5.1 Vastaajien taustatiedot 

 

Kyselyyn vastasi 86 teho-osaston sairaanhoitajaa, joista 84 % (n=72) oli naisia ja 16 % 

(n=14) miehiä. Vastaajien ikäjakauma oli melko tasainen: alle 30-vuotiaita oli 27 % 

(n=23), 30–39-vuotiaita 29 % (n=25), 40–49-vuotiaita samoin 29 % (n=25) ja yli 50-

vuotiaita vastaajista oli 13 % (n=11). 

 

Työkokemusta tehohoitotyöstä vastaajilla oli keskimäärin 9,6 vuotta (kuvio 1). Lähes 

puolet vastaajista (48 %) olivat työskennelleet teho-osastolla alle 5 vuotta.  Peräti 80 % 

(n=69) kertoi saaneensa koulutusta koskien CiCa-CVVHD-hoidon toteutusta. Koulutus-

ta oli saatu  

• teho-osaston osastotunneilla 43 % (n=38)  

• muissa teho-osaston sisäisissä koulutustilaisuuksissa 31 % (n=27)  

• laitevalmistajan järjestämässä koulutuksessa 17 % (n=15) 

• käytännön työn ohessa kollegalta 6 % (n=5) 

• muissa ulkopuolisissa koulutustilaisuuksissa 3 % (n=3).  

Vastaajista 22 %:lla (n=19) oli taustalla aiempaa kokemusta hemodialyysihoitojen to-

teuttamisesta ennen nykyistä työpaikkaa ja 14 % (n=12) kuului teho-osaston dia-

lyysiryhmään. 

 
 

 
KUVIO 1. Vastaajien kokemus tehohoitotyössä. 
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5.2 Sairaanhoitajien taidot jatkuvan munuaiskorvaushoidon toteutuksessa hei-

dän itsensä arvioimana 

 

Kyselyyn vastanneet sairaanhoitajat arvioivat omaa osaamistaan jatkuvan munuaiskor-

vaushoidon toteutuksessa 20 väittämän avulla, joissa vastausvaihtoehdot olivat ”4 – 

sujuvasti”, ”3 – melko hyvin”, ”2 – välttävästi” sekä ”1 – huonosti tai en ollenkaan”. 

Nämä 20 väittämää luokiteltiin summamuuttujiksi ja tulokset käsiteltiin kappaleessa 3.3 

esiteltyjen sairaanhoitajan osaamisalueiden mukaisesti. 

 

Sairaanhoitajat arvioivat taitonsa edellä mainitun asteikon mukaan kaikki osa-alueet 

yhteenlaskettuna keskimäärin tasolle 2,71 eli lähelle melko hyvää tasoa. Yksittäisistä 

osa-alueista parhaiten koettiin osattavan potilaan tarkkailua sekä laboratorioarvojen seu-

rantaa ja munuaiskorvaushoidon ylläpitoa koskevia taitoja (kuvio 2). Parhaimmasta 

päästä osaamisen arvioitiin olevan myös dialyysikatetrin hoidossa sekä kirjaamisen ja 

raportoinnin osa-alueilla. Heikoimmin hallussa arvioitiin olevan ongelmanratkaisutai-

dot. Sen lisäksi vaikeiksi osa-alueiksi koettiin antikoagulaatiota, laitteen teknistä käyttöä 

sekä dialyysin periaatteita koskevat kokonaisuudet. Suuria eroja ei osa-alueiden välillä 

kuitenkaan ollut havaittavissa, vaan kaikkien osa-alueiden keskiarvot mahtuivat välille 

2,36–2,99. 

 

 
KUVIO 2. Sairaanhoitajien taidot heidän itsensä arvioimana. 
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Yksittäisistä väittämistä parhaiten koettiin osattavan kohdat, jotka on esitetty taulukossa 

3. Vastaavasti heikoimmiksi taidot arvioitiin väittämien kohdalla, jotka on esitetty 

taulukossa 4. Kaikkien väittämien keskiarvot osaamisalueittain on esitetty liitteessä 5. 

 

TAULUKKO 3. Väittämät, joiden kohdalla taidot arvioitiin korkeimmiksi. 

VÄITTÄMÄ KESKIARVO 

8. Osaan vaihtaa dialyysi- ja filtraattinestepussit sekä sitraatti- ja 

kalsiumpussit 

ka 3,42 

9. Osaan tarkkailla potilaan yleisvointia ja vitaalielintoimintoja CiCa-

CVVHD-hoidon aikana  

ka 3,40 

11. Osaan säätää sitraatti- ja kalsiumannoksia ohjeen mukaan  ka 3,06 

18. Osaan huoltaa dialyysikanyylin  ka 2,96 

 

 

TAULUKKO 4. Väittämät, joiden kohdalla taidot arvioitiin heikoimmiksi. 

VÄITTÄMÄ KESKIARVO 

17. Osaan vaihtaa filtterin uuteen kesken hoidon  ka 1,67 

14. Osaan keskeyttää hoidon väliaikaisesti esimerkiksi tutkimuksen 

ajaksi  

ka 2,17 

5. Osaan nimetä multiFiltrate-dialyysilaitteen osat ja tiedän niiden 

tarkoituksen  

ka 2,23 

4. Tunnen CiCa-antikoagulaation mahdolliset haitat potilaalle  ka 2,36 

 

 

Kun itsearvioituja taitoja tarkastellaan verrattuna tehohoitotyössä hankittujen 

työkokemusvuosien määrään, huomataan keskiarvoissa selkeää kehitystä (kuvio 3). 

Koska voidaan olettaa että ensimmäisten tehohoitotyövuosien aikana oppimista 

tapahtuu eniten, työkokemuksen yhteyttä taitoihin tarkasteltaessa ensimmäiset viisi 

työkokemusvuotta jaettiin vielä kolmeen osaan. Alle yhden vuoden tehohoitotyötä 

tehneet arvioivat taitonsa keskimäärin tasolle 1,5, huonon ja välttävän puoleen väliin. 

Työkokemusta 1,1-2 vuotta tehohoitotyössä kartuttaneet kokivat taitonsa keskimäärin 

tasolle 2,0, ja 2,1-5 vuoden tehohoitokokemuksella itse arvioitu osaaminen on 

kasvatettu jo keskiarvoon 2,6. Tehohoitokokemusta 5,1-10 vuotta omaavilla itse 

arvioidut taidot vielä lisääntyvät keskiarvoon 3,0. Työuran edetessä, 10,1-20 vuoden 

työkokemuksen aikana tai sen jälkeen taitojen itsearvioitu kehitys hidastuu.  
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KUVIO 3. Vastaajien tehohoitokokemuksen yhteys itsearvioituun osaamiseen. 

 

Kaikkien kymmenen yksittäisen osa-alueen kohdalla itsearvioitujen taitojen kehitys 

noudatti samaa kaavaa, eli taitojen itsearvioitu määrä nousi työkokemuksen karttuessa. 

Suurin kehitys pienimmän ja suurimman työkokemusryhmän välillä oli nähtävissä hoi-

don lopettamista (keskiarvon kehitys 2,18 yksikköä), hoitomääräysten tulkintaa ja to-

teuttamista (keskiarvon kehitys 1,77 yksikköä) sekä dialyysilaitteen valmistelua ja hoi-

don aloittamista (keskiarvon kehitys 1,70 yksikköä) kuvaavissa osa-alueissa.  

 

Koulutusta CiCa-CVVHD-hoidon toteuttamiseen oli saanut alle yhden vuoden tehohoi-

tokokemuksen omaavista vain 38 %, 1-2 vuotta teho-osastolla työskennelleistä 67 %, 

kun 2,1–10 vuotta työkokemusta omaavien kouluttautumisprosentti oli jo 80 %. 10,1–20 

vuoden työkokemuksella koulutukseen oli päässyt 95 %, ja yli 20 vuotta teho-osastolla 

työskennelleistä kaikki.  

 

Myös vastaajien ikä oli yhteydessä itsearvioitujen taitojen kehittymiseen (kuvio 4). Kun 

nuorimmat, alle kolmikymppiset arvioivat taitonsa keskimäärin tasolle 2,22, kokivat yli 

50-vuotiaat taitojensa olevan tasoa 3,36. Ikäryhmät 30–39 vuotta sekä 40–49 vuotta 

sijoittivat taitonsa näiden väliin niin, että tasainen taitojen kehitys iän myötä on havait-

tavissa. Vanhemmilla ikäluokilla tosin oli myös enemmän työkokemusta kuin nuorem-

milla, joten kehityksen tapahtuminen on loogista.  
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KUVIO 4. Vastaajien iän yhteys itsearvioituun osaamiseen. 

 

Kaikkien yksittäisten osa-alueiden kohdalla oli havaittavissa sama kehitys kuin tehohoi-

tokokemuksenkin ansiosta: iän kasvaessa myös itsearvioitujen taitojen määrä kasvoi. 

Suurimmillaan keskiarvon kehitys nuorimman ja vanhimman ikäluokan välillä oli hoi-

don lopettamistaitoja mittaavalla osa-alueella (keskiarvon kehitys 1,27 yksikköä). On-

gelmanratkaisutaitojen (keskiarvon kehitys 1,17 yksikköä) ja hoitomääräysten tulkintaa 

ja toteuttamista (keskiarvon kehitys 1,05 yksikköä) koskevien taitojen kehittyminen iän 

karttuessa oli myös muita osa-alueita suurempaa. Pienimmillään ero oli dialyysin peri-

aatteiden ymmärtämistä kuvaavien taitojen arvioinnissa, sen keskiarvo kehittyi nuo-

rimman ja vanhimman ikäluokan välillä vain 0,52 yksikköä. 

 

Sukupuolten välillä erot itsearvioiduissa taidoissa olivat melko pieniä. Miehet arvioivat 

omat taitonsa keskimäärin 0,43 yksikköä paremmiksi kuin naiset. Miesten arviot omista 

taidoistaan olivat kaikilla osa-alueilla hiukan paremmat kuin naisilla (kuvio 5), hoito-

määräysten tulkintaa ja toteuttamista kuvaavalla osa-alueella suurimmillaan (0,72 yk-

sikköä). Seuraavaksi suurimmat erot sukupuolten välillä oli dialyysilaitteen valmistelua 

ja hoidon aloittamista (0,57 yksikköä) sekä ongelmien ratkaisutaitoja (0,51 yksikköä) 

kuvaavilla osa-alueilla. Pienimmillään erojen arvioitiin olevan dialyysikatetrin hoitotai-

doissa (0,04 yksikköä) sekä kirjaamis- ja raportointitaidoissa (0,07 yksikköä). 
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KUVIO 5. Vastaajien sukupuolen yhteys itsearvioituun osaamiseen.  

 

Vastaajista 80 % oli saanut jotakin CiCa-CVVHD-hoitoa koskevaa koulutusta. Koulu-

tusta saaneita oli kaikissa ikä- ja tehohoitokokemusryhmissä, mutta koulutusta saanei-

den prosentuaalinen määrä lisääntyi, mitä korkeammaksi ikäluokka tai tehohoitokoke-

mus kasvoi. CiCa-CVVHD-hoitoa koskevaa koulutusta saaneet arvioivat taitonsa kes-

kimäärin tasolle 2,88, kun ne jotka eivät ole saaneet koulutusta kokivat osaamisensa 

olevan tasoa 2,00 (kaikki vastaukset yhteensä).  

 

 
KUVIO 6. Saadun CiCa-CVVHD-hoitoa koskevan koulutuksen yhteys itsearvioituun 

osaamiseen osaamisalueittain. 
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Saadun koulutuksen ansiosta itsearvioitu osaaminen nousi tasolta ”välttävästi” lähes 

tasolle ”melko hyvin”. Jokaisen yksittäisen osa-alueen kohdalla koulutusta saaneet ar-

vioivat osaamisensa vähintään 0,6 yksikköä paremmaksi verrattuna niihin, jotka eivät 

olleet saaneet koulutusta (kuvio 6). Suurin yhteys koulutuksella oli hoidon lopettamis-

taitoja (1,15 yksikköä), hoitomääräysten tulkinta- ja toteuttamistaitoja (1,00 yksikköä) 

sekä dialyysilaitteen valmistelu- ja hoidon aloittamistaitoja (0,92 yksikköä) kuvaavilla 

osa-alueilla. 

 

Dialyysiryhmään kuuluvat sairaanhoitajat arvioivat taitonsa keskimäärin 1,3 yksikköä 

paremmiksi kuin ne, jotka eivät kuulu dialyysiryhmään (kuvio 7). Dialyysiryhmään 

kuuluvat arvioivat osaavansa toteuttaa CiCa-CVVHD-hoitoa lähes sujuvalla tasolla (ka 

3,83), kun dialyysiryhmän ulkopuolisten sairaanhoitajien itsearvioitu osaaminen oli 

välttävän ja melko hyvän puolivälissä (ka 2,53). Eroa dialyysiryhmään kuuluvien ja 

ryhmän ulkopuolisten sairaanhoitajien arvioidussa osaamisessa oli jokaisen osa-alueen 

kohdalla yli 1 yksikkö (vaihteluväli 1,01–1,61 yksikköä). Suurin ero näiden ryhmien 

välillä oli ongelmanratkaisutaidoissa, ja pienimmillään ero oli dialyysikatetrin hoitoa 

koskevissa taidoissa. 

 

 
KUVIO 7. Dialyysiryhmään kuuluvien sairaanhoitajien itsearvioitu osaaminen verrattu-

na dialyysiryhmään kuulumattomien arvioon. 

 

Ne sairaanhoitajat, joilla oli aiempaa kokemusta hemodialyysihoitojen toteutuksesta 

ennen nykyistä työpaikkaa, arvioivat taitonsa keskimäärin 0,71 yksikköä korkeammaksi 

kuin ne, joilla ei aiempaa kokemusta hemodialyyseista ollut (kuvio 8). Aiempaa koke-
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musta omaavien sairaanhoitajien arvio omista taidoistaan sijoittui tason ”melko hyvin” 

yläpuolelle (ka 3,26). Ne sairaanhoitajat, joilla ei ollut aiempaa kokemusta hemo-

dialyysihoidoista arvioivat osaamisensa ”välttävän” ja ”melko hyvän” puoliväliin (ka 

2,55). Näidenkin vertailuryhmien välillä suurin ero oli ongelmanratkaisutaidoissa (0,89 

yksikköä), ja pienimmäksi ero jäi dialyysikatetrin hoitoa koskevissa taidoissa (0,31 yk-

sikköä). Niistä sairaanhoitajista, joilla oli aiempaa kokemusta hemodialyysihoidoista 37 

% (n=7) kuului myös teho-osaston dialyysiryhmään. 

 

 
KUVIO 8. Aiempaa hemodialyysikokemusta omaavien itsearvioitu osaaminen 

verrattuna niiden itsearvioituun osaamiseen, joilla ei ollut aiempaa kokemusta 

hemodialyyseista. 

 

 

5.3 Sairaanhoitajien taidot jatkuvan munuaiskorvaushoidon toteutuksessa ob-

jektiivisella mittarilla arvioituna 

 

Kyselyyn vastanneiden sairaanhoitajien todellisia taitoja CiCa-CVVHD-hoidon toteu-

tuksessa mitattiin 27 väittämän avulla, joihin vastausvaihtoehdot olivat OI-

KEIN/VÄÄRIN. Väittämien oikeat vastaukset on merkitty alleviivaamalla tämän rapor-

tin liitteenä olevaan kyselylomakkeeseen (LIITE 4). 

 

Oikeita vastauksia kaikkiin kysymyksiin yhteensä oli 76,5 %. Kuviossa 9 on esitetty 

oikeiden vastausten prosentuaalinen määrä osaamisalueittain. Kyselyyn vastanneilla 
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sairaanhoitajilla oli paras osaaminen kirjaamiseen ja raportointiin liittyvissä taidoissa ja 

heikoiten hallittiin hoitomääräysten tulkintaan ja toteuttamiseen liittyviä taitoja. Selke-

ästi muita osaamisalueita heikommin osattiin myös ongelmanratkaisuun liittyviä asioita.  

 

 
KUVIO 9. Oikeiden vastausten määrä osaamisalueittain. 

 

Taulukossa 5 on esitetty ne yksittäiset väittämät, joihin osattiin vastata parhaiten oikein. 

Taulukosta 6 taas nähdään, mihin yksittäisiin väittämiin osattiin vastata heikoiten oi-

kein. Kaikkien yksittäisten väittämien oikeiden vastausten määrät prosentteina on esitet-

ty osaamisalueittain liitteessä 6. 

 

TAULUKKO 5. Väittämät, joihin osattiin vastata parhaiten oikein. 

VÄITTÄMÄ 
OIKEAT 
VASTAUKSET % 

24. Potilas voi tarvita CiCa-CVVHD-hoitoa, vaikka tämän oma 
diureesi olisi käynnissä. 

98,8 % 

29. Nesteenpoistonopeus voi vaikuttaa potilaan verenpaine- ja 
pulssitasoon sekä periferian lämpötilaan. 

98,8 % 

32. Sitraatti- ja kalsiumannosten säätelyn vuoksi seurataan sekä 
arteria-astrupin kalsiumarvoa (ion-Ca) että filtterin jälkeistä kal-
siumarvoa. 

98,8 % 

45. Kaikki CiCa-CVVHD-hoidon säädöissä tehtävät muutokset 
tulee kirjata Clinisoftiin. 

98,8 % 

28. CiCa-CVVHD-hoidon aloittaminen voi vaikuttaa potilaan 
verenpainetasoon. 

96,5 % 
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TAULUKKO 6. Väittämät, joihin osattiin vastata heikoiten oikein. 

VÄITTÄMÄ 
OIKEAT 
VASTAUKSET % 

34. Potilaan alkaloosi korjataan muuttamalla ulkoneste- ja veri-
pumppunopeuksia samassa suhteessa ohjetaulukon mukaisesti. 

27,9 % 

38. Dialyysilaitteen arteriapaineen nousu on merkki filtterin tuk-
keutumisesta. 

40,7 % 

22. Dialyysissa molekyyleja voi siirtyä myös dialyysinesteestä 
potilaan vereen. 

47,7 % 

33. Liika sitraatin annostelu aiheuttaa potilaalle asidoosia. 48,8 % 

39. Veri hyytyy letkustossa helpommin, jos dialyysilaitteen nes-
teenlämmitin ei ole päällä. 

51,2 % 

 

 

Tarkasteltaessa tehohoitokokemuksen yhteyttä todelliseen osaamiseen huomattiin, että 

oikeiden vastausten määrä kasvoi ensimmäisten viiden tehohoitovuoden aikana tasaises-

ti (kuvio 10). 5,1–10 vuotta tehohoitotyössä olleiden kohdalla taidoissa on havaittavissa 

notkahdus. Parhaat taidot karttuivat kuitenkin kokemuksen myötä, 10,1–20 vuotta teho-

osastolla työskennelleiden vastauksista 80 % oli oikein. Yli 20 vuoden tehohoitokoke-

muksen jälkeen taidot ruostuivat jo kolmen prosenttiyksikön verran. 

 

 
KUVIO 10. Vastaajien tehohoitokokemuksen yhteys todelliseen osaamiseen. 

 

Eri ikäluokkien välillä oikeiden vastausten prosentuaalinen määrä oli lähes sama (kuvio 

11), vaihtelua parhaiten ja heikoiten osaavien ikäluokkien välillä oli vain 1,8 %. 
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Heikoimmat taidot oli 40-49-vuotiailla, kun parhaat taidot löytyivät yli 50-vuotiaiden 

ikäluokasta. Alle 30-vuotiaiden taidot tosin olivat vain 0,6 % yli 50-vuotiaita 

heikompia. 

 

 
KUVIO 11. Vastaajien iän yhteys todelliseen osaamiseen. 

 

 

Sukupuolten välisiä taitoja tarkasteltaessa havaittiin, että naisilla oikeita vastauksia 

kaikkiin kysymyksiin yhteensä oli 6,8 % enemmän kuin miehillä. Miesten 

oikeinvastausprosentti oli 70,8 %, naisten vastatessa 77,6 %:iin kysymyksistä oikein. 

Naiset vastasivat lähes kaikkiin osa-alueisiin paremmin kuin miehet (kuvio 12), miehillä 

ainoastaan hoitomääräysten tulkintaa ja toteuttamista koskevat taidot olivat naisia 

paremmat. Suurimmillaan ero oli antikoagulaatiota koskevissa taidoissa (12,5 %). 

Pienin ero oli hoitomääräyksien tulkinta- ja toteutustaidoissa, jossa miehet olivat 0,8 % 

parempia kuin naiset. Sukupuolten välillä ei ollut iän tai tehohoitokokemuksen suhteen 

juuri eroja: miesten keski-ikä oli 37,7 vuotta ja naisten 37,8 vuotta. 

Tehohoitokokemusta miehillä oli keskimäärin 9,1 vuotta ja naisilla 9,6 vuotta.  
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KUVIO 12. Vastaajien sukupuolen yhteys todelliseen osaamiseen osaamisalueittain. 

 

 

Sairaanhoitajat, jotka olivat saaneet jotakin CiCa-CVVHD-hoidon toteutusta koskevaa 

koulutusta, vastasivat kaikkiin kysymyksiin yhteensä 10,1 % paremmin verrattuna nii-

hin, jotka eivät olleet saaneet mitään koulutusta. Saadun koulutuksen yhteys taitoihin oli 

nähtävissä kaikkien osa-alueiden kohdalla (kuvio 13). Suurin ero havaittiin dialyysilait-

teen valmistelua ja hoidon aloittamista koskevissa taidoissa (16,6 %). Pienimmillään ero 

taas oli dialyysikatetrin hoitotaidoissa (3,4 %). 

 

 

 
KUVIO 13. Saadun CiCa-CVVHD-hoitoa koskevan koulutuksen yhteys todelliseen 

osaamiseen osaamisalueittain. 
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Teho-osaston dialyysiryhmään kuuluvien sairaanhoitajien taidot olivat 9 % paremmat 

kuin dialyysiryhmän ulkopuolisilla sairaanhoitajilla. Ero oli havaittavissa kaikilla osa-

alueilla (kuvio 14). Suurin ero havaittiin dialyysiryhmäläisten ongelmanratkaisutaidois-

sa, jotka olivat 17 % paremmat kuin muilla. Pienin ero dialyysiryhmän jäsenten ja mui-

den sairaanhoitajien välillä havaittiin antikoagulaatioon liittyvissä taidoissa, vain 1,9 %. 

Dialyysiryhmäläisistä 92 % (n=11) oli saanut CiCa-CVVHD-hoitoon liittyvää koulutus-

ta. Dialyysiryhmän ulkopuolisista sairaanhoitajista 78 % (n=58) oli käynyt koulutukses-

sa. 

 

 
KUVIO 14. Dialyysiryhmään kuuluvien sairaanhoitajien todellinen osaaminen verrattu-

na dialyysiryhmään kuulumattomien osaamiseen. 

 

 

Aiempaa kokemusta hemodialyysihoidoista omaavien sairaanhoitajien taidoissa ei ollut 

suurta eroa verrattuna niihin, joilla ei ollut aiempaa hemodialyysikokemusta. Eroa kai-

kissa vastauksissa yhteensä oli vain 3,4 %. Joissain osa-alueissa, kuten dialyysilaitteen 

valmistelua ja hoidon aloittamista sekä antikoagulaatiota koskevissa taidoissa kokemat-

tomammilla oli jopa parempi oikeinvastausprosentti (kuvio 15). Suurin ero näiden ryh-

mien välillä oli ongelmanratkaisutaidoissa, jotka olivat aiempaa hemodialyysikokemus-

ta omaavilla 12,7 % paremmat. Pienin ero taas havaittiin potilaan tarkkailua ja laborato-

rioarvojen seurantaa sekä hoidon ylläpitoa koskevissa taidoissa (0,2 %). 



 

 

44 

 
KUVIO 15. Aiempaa hemodialyysikokemusta omaavien todellinen osaaminen 

verrattuna niiden todelliseen osaamiseen, joilla ei ollut aiempaa kokemusta 

hemodialyyseista. 
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5.4 Sairaanhoitajien itsearvioidut taidot verrattuna objektiivisella mittarilla ar-

vioituihin taitoihin jatkuvan munuaiskorvaushoidon toteutuksessa 

 

Kun sairaanhoitajien itsearvioidut taidot sekä todelliset taidot laitettiin osaamisalueittain 

keskiarvon ja oikeinvastausprosentin mukaiseen paremmuusjärjestykseen, havaittiin 

kuuden osa-alueen kohdalla vastaavuuksia (taulukko 7). Viiden parhaan osa-alueen jou-

kossa sekä itsearvioituna että objektiivisella mittarilla arvioituna oli dialyysikatetrin 

hoitoa, kirjaamista ja raportointia sekä potilaan tarkkailua ja hoidon ylläpitoa koskevat 

taidot. Viiden heikoimman osa-alueen joukossa molemmilla mittareilla arvioituna olivat 

dialyysin periaatteiden ymmärtämistä, teknisiä taitoja sekä ongelmanratkaisutaitoja mit-

taavat osa-alueet. Näiden osa-alueiden kohdalla sairaanhoitajat osasivat arvioida taito-

jensa tason parhaiten lähelle todellista tasoa. 

 

TAULUKKO 7. Itsearvioidut ja objektiivisella mittarilla arvioidut taidot paremmuusjär-

jestyksessä osaamisalueittain. 

 

SUBJEKTIIVINEN  MITTARI ka. OBJEKTIIVINEN MITTARI oikein % 

7. Potilaan tarkkailu ja laboratorio-
arvojen seuranta sekä hoidon yllä-
pito 

2,99 10. Kirjaaminen ja raportointi 97,7 % 

3. Dialyysikatetrin hoito 2,97 
7. Potilaan tarkkailu ja laborato-
rioarvojen seuranta sekä hoidon 
ylläpito 

86,6 % 

10. Kirjaaminen ja raportointi 2,87 9. Hoidon lopettaminen 86,0 % 

4. Hoitomääräysten tulkinta ja to-
teuttaminen 2,69 3. Dialyysikatetrin hoito 82,1 % 

5. Dialyysilaitteen valmistelu ja 
hoidon aloittaminen 2,66 6. Antikoagulaatio ja siitä huo-

lehtiminen 79,5 % 

9. Hoidon lopettaminen 2,6 1. Dialyysin periaatteiden ym-
märtäminen 75,8 % 

1. Dialyysin periaatteiden ymmär-
täminen 2,57 2. Dialyysilaitteen tekninen 

käyttö 73,2 % 

6. Antikoagulaatio ja siitä huoleh-
timinen 2,56 5. Dialyysilaitteen valmistelu ja 

hoidon aloittaminen 71,7 % 

2. Dialyysilaitteen tekninen käyttö 2,56 8. Ongelmanratkaisutaidot 62,5 % 

8. Ongelmanratkaisutaidot 2,36 4. Hoitomääräysten tulkinta ja 
toteuttaminen 56,4 % 
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Sairaanhoitajat arvioivat hoitomääräysten tulkintaa ja toteuttamista koskevat taitonsa 

neljänneksi parhaiksi, mutta tämän osa-alueen objektiivisella mittarilla arvioidut taidot 

olivat heikoimmat. Tässä osa-alueessa oli suurin ero itsearvioitujen ja todellisten taito-

jen välillä. Todellisia taitoja paremmiksi arvioitiin myös dialyysilaitteen valmistelua ja 

hoidon aloittamista koskevat taidot. Todellisia taitoja heikommiksi sen sijaan arvioitiin 

hoidon lopettamista sekä antikoagulaation ylläpitoa koskevat taidot. 

 

Iän yhteyttä itsearvioitujen taitojen kehittymiseen tarkasteltaessa havaittiin, että iän li-

sääntyessä myös itse koettu osaaminen lisääntyi. Sen sijaan objektiivisella mittarilla 

arvioitujen taitojen kehittymiseen iällä ei näyttänyt olevan suurta yhteyttä vaan todelli-

set taidot olivat kaikissa ikäluokissa lähes samaa tasoa. Tehohoitokokemuksen karttues-

sa sairaanhoitajien itsearvioidut taidot lisääntyivät. Myös objektiivisella mittarilla arvi-

oiduissa taidoissa tapahtui kehittymistä tehohoitokokemuksen lisääntymisen myötä aina 

20 tehohoitokokemusvuoteen saakka. Poikkeuksena olivat 5,1–10 vuotta tehohoitotyötä 

tehneet, joiden taidot olivat samaa tasoa kuin 1,1-2 vuotta tehohoitokokemusta omaavi-

en kanssa. Tässä työkokemusluokassa tosin suhteellinen vastaajien osuus oli toiseksi 

pienin heti alle vuoden tehohoitokokemuksen omaavien jälkeen. Kahdenkymmenen 

tehohoitotyövuoden jälkeen objektiivisella mittarilla arvioidut taidot jälleen heikkeni-

vät, ja itsearvioitujen taitojen kehittyminen pysähtyi.  

 

Sukupuolen yhteyttä osaamiseen tarkasteltaessa havaittiin, että miehet kokevat omat 

taitonsa jonkin verran paremmiksi kuin naiset, mutta objektiivisella mittarilla arvioituna 

naisten taidot olivat lähes jokaisella osa-alueella miehiä paremmat. Miesten suhteellinen 

osuus vastaajista oli huomattavasti pienempi kuin naisten. Tosin miesten ja naisten kes-

kimääräinen ikä sekä tehohoitokokemus vuosina olivat samaa luokkaa. 

 

CiCa-CVVHD-hoitoa koskevaa koulutusta saaneet sairaanhoitajat arvoivat omat taiton-

sa keskimäärin paremmiksi kuin ne, jotka eivät olleet saaneet koulutusta. Sama yhteys 

koulutuksella havaittiin myös objektiivisella mittarilla arvioituja taitoja tarkasteltaessa, 

koulutusta saaneiden sairaanhoitajien taidot olivat paremmat kuin niiden jotka eivät 

koulutusta olleet saaneet.  

 

Aiempaa kokemusta hemodialyysihoidoista omaavien itsearvioitu osaaminen oli keski-

määrin korkeampi kuin niiden sairaanhoitajien, joilla ei ollut aiempaa hemodialyysiko-

kemusta. Objektiivisella mittarilla arvioituna näiden ryhmien välisissä taidoissa ei kui-
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tenkaan ollut suurta eroa, sen sijaan aiempaa kokemusta omaamattomien taidot olivat 

joillain osa-alueilla jopa verrokkiryhmäänsä paremmat. 

 

Teho-osaston dialyysiryhmään kuuluvat sairaanhoitajat arvioivat omat taitonsa kaikilla 

osa-alueilla paremmiksi kuin dialyysiryhmän ulkopuoliset sairaanhoitajat. Myös dia-

lyysiryhmäläisten objektiivisella mittarilla arvioidut taidot olivat kaikilla osa-alueilla 

paremmat kuin muilla. 

 

Kokonaisuutta tarkasteltiin taulukossa 7 näkyvän jaon mukaisesti: osa-alueet jaettiin 

keskiarvon ja oikeinvastausprosentin mukaan puolivälistä viiteen parhaaseen ja viiteen 

heikoimpaan osa-alueeseen. Kokonaisuudessaan sairaanhoitajat arvioivat itse omat tai-

tonsa usealla osa-alueella muihin osa-alueisiin verrattuna lähes yhtä hyviksi tai heikoik-

si kuin ne objektiivisellakin mittarilla arvioituina olivat. Kahdella osa-alueella taidot 

arvioitiin selkeästi heikommiksi kuin ne todellisuudessa olivat, ja kahdella osa-alueella 

taidot arvioitiin selkeästi paremmiksi kuin objektiivisen mittarin arvioimana.  
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6 POHDINTA 

 

6.1 Eettiset kysymykset 

 

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (2012: 6) linjaa, että ”tieteellinen tutkimus voi olla 

eettisesti hyväksyttävää ja luotettavaa ja sen tulokset uskottavia vain, jos tutkimus on 

suoritettu hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä tavalla”. Hyvään tieteelliseen käy-

täntöön sisältyy rehellisyys, huolellisuus sekä yleinen tarkkuus tutkimustyössä, tulosten 

tallentamisessa ja esittämisessä. Tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmien 

tulee olla eettisesti kestäviä. Tutkimuksen tulokset tulee raportoida avoimesti. Vastuu 

hyvän eettisen käytännön toteutumisesta on koko tutkijayhteisöllä, mutta ensisijaisesti 

tutkijalla itsellään. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012: 6-7.) 

 

Ihmistieteissä tutkimuseettiset lähtökohdat perustuvat ihmisarvon kunnioittamiselle. 

Eettiset periaatteet ovat itsemääräämisoikeus, vahingoittamisen välttäminen sekä yksi-

tyisyyden kunnioittaminen. Käytännössä itsemääräämisoikeuden noudattaminen tarkoit-

taa, että tutkittavien osallistuminen tutkimukseen perustuu vapaaehtoisuuteen. Osallis-

tumispäätöksen perustaksi tutkittavien pitää saada riittävät perustiedot tutkimuksen tar-

koituksesta, tutkijasta sekä tutkimusaineiston käyttötarkoituksista. Vahingoittamisen 

välttämisellä tarkoitetaan fyysisen vahingoittamisen välttämisen lisäksi myös henkistä, 

sosiaalista tai taloudellista vahingoittamista. Ihmistieteissä tämä voi olla mahdollista 

esimerkiksi silloin, jos tutkittavilta saatuja tietoja päätyy vääriin käsiin. Myös negatii-

vissävytteiset tutkimustulokset voivat leimata tutkittavien edustaman ryhmän. Yksityi-

syyden kunnioittaminen ilmenee siten, että tutkittavalla on oikeus itse määrittää mitä 

tietoja hän itsestään antaa. Lisäksi tutkimustulokset täytyy kirjoittaa niin, ettei yksittäi-

nen tutkittava ole niistä tunnistettavissa. (Kuula 2011: 60–64.) 

 

Tutkimusaineistoa saa käyttää vain siihen tarkoitukseen johon se on alun perin kerätty, 

eikä sitä saa luovuttaa kolmansien osapuolien käyttöön. Aineisto säilytetään huolellises-

ti ja tutkimuksen valmistuttua hävitetään asianmukaisesti. Erityistä huolellisuutta ja 

tarkkuutta aineiston käsittelyssä ja säilyttämisessä tulee noudattaa silloin, kun aineisto 

sisältää vastaajien tunnistetietoja ja arkaluontoisia asioita. (Kuula 2011: 108, 114.) 

 

Hyviin tutkimuseettisiin käytäntöihin kuuluu myös tekijänoikeuksien kunnioittaminen. 

Tutkimuksessa käytettyihin lähteisiin viittaaminen on sekä kunnianosoitus aihetta ai-
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emmin tutkineille ja käsitelleille henkilöille, että osoitus kirjoittajan itsensä perehtynei-

syydestä aiheeseen. Lisäksi v iittaustiedot auttavat lukijaa halutessaan löytämään alku-

peräislähteet. Hyviin tieteellisiin käytäntöihin kuuluu, että lähdeviittauksia käytetään 

myös julkaisemattomien lähteiden kohdalla. (Kuula 2011: 69.) 

 

Tämä tutkimus on pyritty toteuttamaan mahdollisimman tarkkaan hyvän tieteellisen 

käytännön mukaisesti ja tutkimuseettisiä periaatteita kunnioittaen. Tutkimuksen tekoa 

varten on anottu tutkimuslupa tutkimuksen kohteena olevan organisaation opetusylihoi-

tajalta. Kyselyyn vastaaminen perustui tutkittavien täydelliseen vapaaehtoisuuteen. Vas-

taajat saivat perustiedot tutkimuksen toteutuksesta ja kerättävän tiedon käyttötarkoituk-

sesta saatekirjeessä (LIITE 3), jonka perusteella he pystyivät tekemään päätöksen osal-

listumisestaan tutkimukseen.  

 

Tutkimusaineiston säilyttämisessä on noudatettu huolellisuutta, ja tutkimusraportin 

valmistuttua yksittäiset vastauslomakkeet hävitetään asianmukaisesti. Tutkimusprosessi 

on raportissa kuvattu mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja totuudenmukaisesti, ja tut-

kimuksen tulokset on raportoitu totuudenmukaisesti juuri kuten ne tutkimusaineistossa 

ilmenevät.  Kaikki tutkimusraportissa käytetty lähdeaineisto on merkitty asianmukaises-

ti ja muiden tutkijoiden työtä kunnioittaen. 

 

 

6.2 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Tutkimuksen luotettavuuden perusedellytys on, että tutkimus on tehty tieteelliselle tut-

kimukselle asetettujen kriteereiden mukaisesti. Kvantitatiivisen tutkimuksen kokonais-

luotettavuuden tarkastelu perustuu kahteen käsitteeseen, validiteettiin ja reliabiliteettiin. 

Tutkimuksen validiteetti tarkoittaa, että on tutkittu tutkimusongelman kannalta oikeita 

asioita. Reliabiliteetilla tarkoitetaan mittaustulosten pysyvyyttä ja toistettavuutta. (Heik-

kilä 2008: 186–187.) 

 

Tutkimuksen validiteetti koostuu sisäisestä ja ulkoisesta validiteetista. Sisäinen validi-

teetti kuvaa sitä, vastaavatko saadut tulokset teoriaosassa esiteltyjä käsitteitä ja onko 

valittu tutkimusote ylipäätään hyvä tutkittavan ilmiön käsittelyyn. Sisäiseen validiteet-

tiin liittyy myös käytetyn mittarin validiteetti: kuinka hyvin esimerkiksi kyselylomak-

keen kysymyksillä pystytään mittaamaan tutkittavaa asiaa. Myös mittarin esitestaus 
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ennen varsinaista mittausta lisää mittarin luotettavuutta. Tutkimustuloksiin yhteydessä 

olevien taustamuuttujien tunnistaminen, mittaustilanteen olosuhteiden vaikutus mittaus-

tuloksiin sekä aineistossa tapahtunut mahdollinen kato vaikuttavat sisäiseen validiteet-

tiin. Ulkoisesta validiteetista puhuttaessa tarkoitetaan tulosten yleistettävyyttä. Yleistet-

tävyyteen vaikuttaa muun muassa se, kuinka hyvin valittu otos edustaa tutkittavaa pe-

rusjoukkoa. (Heikkilä 2008: 186; Ylemmän AMK-tutkinnon metodifoorumi.) 

 

Tässä tutkimuksessa käytetyt mittarit kehitettiin teoriatietoon pohjautuen kuvaamaan 

mahdollisimman laajasti tutkittavaa ilmiötä. Mittareiden kehittämisessä hyödyksi oli 

tutkijan oma työkokemus tutkimuksen kohteena olleessa yksikössä sekä kiinnostunei-

suus jatkuvia munuaiskorvaushoitoja kohtaan. Tutkija kuuluu kyseisen yksikön dia-

lyysiryhmään ja toimii yksikössä CiCa-CVVHD-hoidon kouluttajana. Mittareiden ke-

hittämisessä hyödynnettiin myös yksikön dialyysiryhmän vetäjinä toimivien sairaanhoi-

tajien asiantuntemusta. Tutkittavasta ilmiöstä oli ennestään melko vähän tutkittua tietoa. 

Niiltä osin kun tutkimuksen tuloksia pystytään vertaamaan aiempaan teoriatietoon, voi-

daan todeta että kehitetyt mittarit ovat mitanneet tutkimuksen kohteena olevaa ilmiötä 

kattavasti. 

 

Mittarit esitestattiin ennen varsinaisen aineistonkeruun toteutusta kuudella yksikön sai-

raanhoitajalla. Esitestaajien joukossa oli perustyötä tekevien sairaanhoitajien edustajia, 

munuaiskorvaushoitoihin perehtyneitä sairaanhoitajia sekä itsekin tutkimustyötä tekeviä 

sairaanhoitajia. Näin mittareiden toimivuutta saatiin testattua monesta näkökulmasta. 

 

Aineistonkeruun ajankohta ajoitettiin kesälomakauden päättymiseen, jotta mahdolli-

simman moni tutkittavan kohderyhmän jäsen olisi tavoitettavissa. Vastausaikaa oli yksi 

kuukausi. Tutkimusaiheen pohjalta suunnitellut lisäkoulutukset aloitettiin vasta aineis-

tonkeruun toteuttamisen jälkeen, jotta lähtötilanteesta saataisiin mahdollisimman realis-

tinen kuva. Kyselylomakkeen sai täyttää työaikana ja moni täytti sen työpisteellä perus-

työn ohessa, jolloin keskittyminen on saattanut herpaantua ja lomakkeen täyttäminen 

keskeytyä useammankin kerran työtehtävien vuoksi. 

 

Koska tutkimuksen kohteena oleva perusjoukko oli suhteellisen pieni, päätettiin tehdä 

kokonaistutkimus eli valita vastaajiksi koko perusjoukko. Näin vältyttiin otoksen aihe-

uttamalta mahdolliselta tulosten vinoutumiselta. Kyselyn vastausprosentti oli hyvä, 76 

%, ja vastaajien joukossa oli kaikkien kartoitettujen taustamuuttujaryhmien edustajia. 
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Näillä perusteilla voidaan ajatella, että tulokset ovat yleistettävissä koko tutkimuksen 

kohteena olleeseen perusjoukkoon. Joidenkin taustamuuttujien, esimerkiksi sukupuolen 

tai tehohoitokokemuksen määrän kohdalla joissakin tarkastelluissa ryhmissä suhteelli-

nen vastaajien määrä oli pienempi muihin ryhmiin verrattuna. Tämän vuoksi yksittäiset 

vastaukset ovat voineet vaikuttaa koko ryhmän keskiarvoon enemmän kuin verrokki-

ryhmissä.  

 

Mittauksen reliabiliteetti tarkoittaa pysyvyyttä ja toistettavuutta eli mittarin kykyä antaa 

ei-sattumanvaraisia tuloksia. Kun mittaus toistetaan samalla mittarilla samoissa olosuh-

teissa ja saadaan suunnilleen samat tulokset, on mittaus reliaabeli. Tutkimuksen ulkoi-

nen reliabiliteetti tarkoittaa sitä, että mittaukset ovat toistettavissa myös muissa tutki-

muksissa ja olosuhteissa. (Heikkilä 2008: 187.) 

 

Tässä tutkimuksessa käytettyjen mittarien reliabiliteettia ei ole testattu tämän tutkimuk-

sen puitteissa. Voidaan kuitenkin ajatella, että mittarit olisivat reliaabeleja jos mittaus 

toistettaisiin samassa yksikössä. Sellaisenaan mittarit eivät ole reliaabeleja käytettäväksi 

muissa tehohoidon yksiköissä, koska osa mittareiden kysymyksistä pohjautuu tämän 

tutkimuksen kohteena olleen yksikön sisällä sovittuihin toimintatapoihin ja ohjeisiin. 

Kysymykset pohjautuvat osittain myös yhden tietyn laitevalmistajan ohjeisiin ja laittei-

den ominaisuuksiin, joten ne eivät välttämättä ole reliaabeleja yksikössä, jossa käyte-

tään muiden laitevalmistajien laitteita ja tarvikkeita. 

 

Muita tutkimuksen luotettavuuteen mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä voivat olla tutki-

jan kokemattomuus tutkimustyöstä, heikko tilastotieteen osaaminen sekä tutkijalle en-

nestään oudon tilasto-ohjelman käyttäminen. Tutkimuksen teoriapohjan luomiseen on 

käytetty paljon vieraskielistä lähdemateriaalia, joten on olemassa mahdollisuus että läh-

deaineistoa on tulkittu väärin.    

 

 

6.3 Tulosten tarkastelu 

 

Opinnäytetyön aiheen pohjalta tehtiin kirjallisuuskatsaus, jonka avulla pyrittiin kartoit-

tamaan aiempaa tutkimustietoa sairaanhoitajien taidoista munuaiskorvaushoitojen toteu-

tuksessa. Aiempia tutkimustuloksia oli tarjolla niukasti, mikä puoltaa tämän tutkimuk-

sen tarpeellisuutta.  
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Hassonan ym. (2012) tekemässä tutkimuksessa todettiin, että sairaanhoitajien peruskou-

lutuksessa saamat pohjatiedot ovat usein liian heikkoja munuaiskorvaushoidon laaduk-

kaaseen ja kokonaisvaltaiseen toteuttamiseen, joten tehtäväkohtainen kouluttaminen on 

tarpeen heti sairaanhoitajan perehdytysvaiheessa. Tämän tutkimuksen tulokset tukevat 

Hassonan ym. toteamuksia, sillä alle vuoden tehohoitokokemuksen omaavat sairaanhoi-

tajat kokevat taitonsa keskimäärin lähes heikoiksi ja 1,1-2 vuotta teho-osastolla työs-

kennelleet keskimäärin välttäviksi. Objektiivisella mittarilla arvioidut taidot olivat myös 

heikommat kuin pidempään teho-osastolla työskennelleillä. Hassonan ym (2012). mu-

kaan koulutuksella on osoitettu olevan selkeä hyöty osaamisen lisäämiseksi, mikä ilme-

nee myös tämän tutkimuksen tuloksissa. 

 

Hossli (2005) sekä Langford ym. (2008) olivat tutkimuksissaan tarkastelleet sairaanhoi-

tajien ongelmanratkaisutaitoja ja todenneet, että yleisimmät ongelmat liittyvät dialysaat-

torin tai letkuston hyytymisongelmiin, antikoagulaation aiheuttamiin komplikaatioihin 

sekä potilaan vitaalielintoimintojen häiriöihin. Sairaanhoitajilla oli heidän mukaansa 

jonkin verran puutteita taidoissa tunnistaa ja hoitaa näitä tilanteita. Myös tämän tutki-

muksen tuloksissa havaittiin ongelmanratkaisutaidot yhdeksi sairaanhoitajien taidoissa 

ilmeneväksi heikkoudeksi. Sen sijaan tässä tutkimusaineistossa sairaanhoitajat osasivat 

tarkkailla ja tunnistaa vitaalielintoimintojen muutoksia hyvin. Myös antikoagulaation 

ylläpitoon liittyvät taidot olivat melko hyvät. Tosin Langfordin ym. (2008) tutkimuksen 

kohdeyksiköistä suurin osa käytti antikoagulanttina hepariinia, jonka tiedetään aiheutta-

van enemmän ongelmia kuin sitraatti-kalsium-antikoagulaatio. Tältä osin tutkimustu-

lokset eivät siis ole verrattavissa. 

 

Vaikka tutkittua tietoa on vähän, on aiheesta kirjoitettu runsaasti asiantuntija-

artikkeleita alan ammattijulkaisuihin. Muun muassa Baldwin & Fealy (2009), Goles-

taneh ym. (2012) sekä Graham & Lischer (2011) korostavat asiantuntija-artikkeleissaan 

sairaanhoitajan vastuullista tehtävää jatkuvan munuaiskorvaushoidon toteuttajana sekä 

koulutuksen tärkeyttä sairaanhoitajan taitojen kehittämisessä sekä ylläpitämisessä. Ku-

ten jo aiemmin on todettu, ei tämänkään tutkimuksen tulosten perusteella voi koulutuk-

sen merkitystä sairaanhoitajan taitojen kehittämisessä ja ylläpidossa korostaa liikaa. 

 

Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että teho-osaston sairaanhoitajat hallit-

sivat parhaiten niitä taitoja, joita tarvitaan jokapäiväisessä työssä myös muiden kuin 
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munuaiskorvaushoitoa saavien potilaiden hoidossa. Tällaisia taitoja ovat kirjaamis- ja 

raportointitaidot, invasiivisten katetreiden ja kanyylien hoitotaidot sekä potilaan vitaa-

lielintoimintojen ja laboratorioarvojen seurantataidot. Heikoiten hallittiin munuaiskor-

vaushoitoja koskevia erityistaitoja, kuten dialyysilaitteen teknistä hallintaa ja dialyysi-

hoidon periaatteita koskevia taitoja. Myös taidot toimia ongelmatilanteissa olivat heikot. 

Nämä tulokset ilmenevät sekä itsearvioituna että objektiivisella mittarilla arvioituna.  

 

Koulutuksen merkitys taitojen kehityksen kannalta on kiistaton. Koulutusta saaneiden 

itsearvioidut ja todelliset taidot olivat selkeästi paremmat kuin niiden, jotka eivät olleet 

saaneet koulutusta. Koulutuksen tulisi painottua paitsi teho-osaston uusien sairaanhoita-

jien perehdyttämiseen, myös yli 5 vuotta tehohoitokokemusta omaavien sairaanhoitajien 

taitojen päivittämiseen ja ylläpitämiseen. Uudemmat sairaanhoitajat tarvitsevat munu-

aiskorvaushoitojen toteutukseen peruskoulutuksen käytännön työn ohessa tapahtuvan 

oppimisen pohjaksi. Kokeneemmat tehosairaanhoitajat tarvitsevat säännöllistä teorian 

kertausta sekä koulutusta ongelmatilanteiden hallintaan. Käytännön hoitotilanteissa op-

piminen on tehokasta ja hyödyllistä kaikille, mutta oppimistilanteisiin hakeutuminen ja 

aktiivinen omien taitojen ylläpito on myös sairaanhoitajien itsensä vastuulla. 

 

Teho-osaston dialyysiryhmään kuuluvien sairaanhoitajien taidot sekä itsearvioituna että 

objektiivisella mittarilla arvioituna ovat parempaa tasoa kuin ryhmän ulkopuolisten sai-

raanhoitajien taidot. Tämä korostaa dialyysiryhmäläisten tärkeyttä hoitohenkilökunnan 

ohjauksessa ja tukemisessa koskien jatkuvien munuaiskorvaushoitojen toteutusta. Dia-

lyysiryhmäläisten osaamista pitäisi hyödyntää entistä tehokkaammin muiden sairaanhoi-

tajien kouluttamisen hyväksi. Vaikka dialyysiryhmäläiset kokevat hallitsevansa kaikki 

munuaiskorvaushoitoja koskevat taidot lähes sujuvasti, myös heidän jatkuva kouluttau-

tumisensa on tärkeää todellisten taitojen ylläpitämiseksi. Dialyysiryhmäläisille annetta-

van koulutuksen tulisi painottua ongelmatilanteiden hallintaan sekä hoitomääräysten 

tulkintaa ja toteuttamista koskeviin asioihin. Vuorotyö sekä kustannukset ja rajalliset 

resurssit asettavat haasteita 20 ihmisen säännölliselle kouluttamiselle. Tämän vuoksi 

myös itsenäinen osaamisen ylläpitäminen ja oma aktiivisuus tietojensa päivittämisessä 

ovat tärkeitä ominaisuuksia dialyysiryhmäläiselle. 

 

Teho-osaston kaksi vuotta kestävässä perehdytysohjemassa on määritelty, että munuais-

ten korvaushoidon toteuttaminen pitäisi hallita 6kk tehohoitokokemuksen jälkeen (Te-

ho-osaston perehtymissivut). Tämän tutkimuksen tulosten perusteella tavoite on epä-
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realistinen ja toteutuu vain harvoin, kun alle yhden vuoden tehohoitokokemuksen 

omaavista munuaiskorvaushoitoja koskevaa koulutusta on saanut vain reilu kolmannes 

ja 1-2 vuotta teho-osastolla työskennelleistäkin vain kaksi kolmasosaa. Tämän vuoksi 

myös alle kaksi vuotta teho-osastolla työskennelleiden taidot sekä itsearvioituna että 

objektiivisella mittarilla arvioituna ovat heikompia kuin pidempään tehohoitotyötä teh-

neillä. Tällä perusteella perehdytysohjelman tavoitteita tulisi tarkistaa ja munuaiskor-

vaushoitoja koskevaa koulutusta lisätä osaksi uusien sairaanhoitajien kaksivuotista pe-

rehdytysohjelmaa. 

 

 

6.4 Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli saada selkeä kokonaiskuva sairaanhoitajien taidoista 

ja lisäkoulutuksen tarpeesta jatkuvan munuaiskorvaushoidon toteutuksessa. Tavoitteena 

oli myös tuottaa tietoa, jota voidaan jatkossa hyödyntää suunniteltaessa munuaiskor-

vaushoitoja koskevaa koulutusta ja uusien sairaanhoitajien perehdytystä.  

 

Tämän opinnäytetyön aiheen pohjalta olen suunnitellut CiCa-CVVHD-hoidon toteutus-

ta koskevan kolmituntisen peruskoulutuksen noin yhden vuoden tehohoitokokemuksen 

omaaville sairaanhoitajille. Koulutus pilotoitiin maaliskuussa 2013, ja siitä saatu palaute 

oli erittäin positiivista. Koulutukseen osallistuneet sairaanhoitajat kokivat, että yhden 

vuoden tehohoitokokemuksen jälkeen on juuri sopiva hetki tämäntyyppiselle koulutuk-

selle. Koulutus sisälsi teoriapitoisen luennon sekä käytännön harjoittelua multiFiltrate-

dialyysilaitteen kanssa. Koulutuksen keskeisinä tavoitteina on, että koulutuksen jälkeen 

osallistujat 

• Ymmärtävät dialyysin periaatteet ja CiCa-CVVHD-hoidon vaikutukset potilaal-

le 

• Osaavat käyttää Fresenius multiFiltrate-dialyysikonetta ja toteuttaa CiCa-

CVVHD-hoitoa teknisesti oikein 

• Tietävät keskeisimmät hoidon aikana seurattavat laboratorio- ja vitaaliarvot ja 

osaavat reagoida niissä tapahtuviin muutoksiin 

• Osaavat dokumentoida hoidon toteutuksen potilastietojärjestelmään ja etsiä siel-

tä oleellista tietoa hoidon etenemisestä 

• Tietävät mistä löytyy hoitoa koskeva ohjeistus ja kenen puoleen kääntyä ongel-

matilanteissa. 
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Koulutuksen tavoitteena on myös madaltaa kynnystä hakeutua oppimistilanteisiin ja 

dialyysipotilaiden hoitotyöhön tekemällä hoitoa tutummaksi ja selventämällä, että ky-

seessä on monimutkainen ja moniulotteinen hoito, mutta kaikkia ongelmia ei tarvitse 

osata käsitellä ja ratkoa itse. Tarkoituksena on korostaa, ettei hoidon kanssa tarvitse 

jäädä yksin, vaan lääkäriä ja kokeneempaa kollegaa voi ja pitää konsultoida jos ei itse 

osaa, sekä kannustaa myös dialyysiryhmäläisten osaamisen ja asiantuntemuksen hyväk-

sikäyttöön. Koulutusta on pidetty neljälle ryhmälle tämän tutkimuksen aineistonkeruun 

jälkeen. Koulutuksen sisältöä on kehitetty osallistujilta saadun palautteen sekä tämän 

tutkimuksen tulosten perusteella. Tavoitteena on tulevaisuudessa kouluttaa kaikki teho-

osaston uudet sairaanhoitajat ensimmäisen kahden tehohoitotyövuoden aikana. Koulu-

tusta tarjotaan myös kaikille kokeneemmille sairaanhoitajille oman kiinnostuksen mu-

kaan.  

 

Jatkotutkimusehdotuksena tämän kyselyn voisi toteuttaa vuoden tai parin päästä uudel-

leen ja tutkia, onko koulutuksen suunnittelun ja toteutuksen lisäämisellä ollut vaikutusta 

sairaanhoitajien taitojen kehityksen kannalta. Vastaavanlaista tutkimusta voisi toteuttaa 

myös Suomen muilla teho-osastoilla, jotta sairaanhoitajien taidoista jatkuvan munuais-

korvaushoidon toteutuksessa saataisiin valtakunnallisesti laajempi kokonaiskuva. Valta-

kunnallisten munuaiskorvaushoitoja koskevien sairaanhoitajan osaamisvaatimusten ke-

hittäminen olisi potilasturvallisuutta lisäävä ja yksiköiden toimintaa selkiyttävä tulevai-

suuden kehittämisprojekti.  
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LIITTEET 

Liite 1. Kirjallisuuskatsauksen toteutus 

Kirjallisuushaku tehtiin sähköisistä tietokannoista huhti-toukokuussa 2013. 

Perushaun toteutuksessa käytettiin seuraavia hakusanoja kahden tai kolmen sanan yh-

distelminä sekä katkaistuina: 

• Dialyysihoito / renal replacement therapy  

• Tehohoito / intensive care / critical care 

• Sairaanhoitaja / nursing / nurses 

• Osaaminen / clinical competence.  

Perushaku tehtiin kolmeen kansainväliseen sekä kolmeen kotimaiseen tietokantaan. 

Tietokannat sekä hakuosumat tietokannoittain on esitelty taulukossa 8. 

 

TAULUKKO 8. Perushaussa käytetyt tietokannat sekä hakuosumat tietokannoittain. 

TIETOKANTA HAKUOSUMAT VALITTU ANA-
LYSOITAVAKSI 

MEDIC 4 0 

COHCRANE 2 0 

PUBMED 22 0 

CINAHL 59 1 

ARTO, ALEKSI 0 0 

YHTEENSÄ 87 1 

 

 

Koska perushaun hakutulos jäi kovin suppeaksi hakukriteerien laajentamisesta huoli-

matta, tehtiin uusintahaku jossa käytettiin seuraavia hakusanoja sekä niiden yhdistelmiä: 

• Nurs* / hoit* 

• Hemodial* 

• Skills / Competenc* 

Uusintahaussa käytetyt tietokannat sekä hakuosumat tietokannoittain on esitetty taulu-

kossa 9. 
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TAULUKKO 9. Uusintahaussa käytetyt tietokannat sekä hakuosumat tietokannoittain. 

TIETOKANTA HAKUOSUMAT VALITTU ANA-
LYSOITAVAKSI 

CINAHL 515 3 

MEDIC 28 0 

PUBMED 25 0 

COCHRANE 13 0 

YHTEENSÄ 581 3 

 

 

Kirjallisuuskatsauksen sisäänottokriteerit: 

• Tutkimus on julkaistu 2000-luvulla 

• Saatavilla suomen- tai englanninkielinen kokotekstiversio ilmaiseksi 

• Käsittelee aikuisten munuaiskorvaushoitoja 

 

 Koska tutkimustietoa oli saatavilla niin niukasti, laajennettiin aihepiiri teho-osaston 

sairaanhoitajista koskemaan minkä tahansa yksikön munuaiskorvaushoitoja toteuttavia 

sairaanhoitajia.  
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Liite 2. Kirjallisuuskatsaukseen valitut tutkimukset 

LIITE 2: 1(2) 

 

 Tutkimuksen  
tekijät, tutkimus-
paikka ja -vuosi 

Tarkoitus  
/ Tavoite  

Metodologi-
set lähtö-
kohdat 

Keskeiset tulokset 

1 Hassona, F., Win-
kelman, C., El-
Wahab, E., Ali, M., 
& Abdeen, M. 
 
2012 
 
Egypti 
 

Tarkoituksena 
kartoittaa dia-
lyysihoitajien 
teoria- ja käytän-
nön taidot ennen 
ja jälkeen hoitajil-
le suunnatun, Ka-
nadan munu-
aishoitajien 
osaamisstandardi-
en mukaan suun-
nitellun koulutuk-
sen. 

Kvasikokeel-
linen tutki-
mus 
 
Yhden sairaa-
lan dia-
lyysiyksikön 
sairaanhoita-
jat (N=35) 
 
Tilastollinen 
analyysi 

Ennen koulutusta teh-
dyssä osaamistestissä 
14% sai tyydyttävän 
tason pisteet, kun kou-
lutuksen jälkeen tyy-
dyttävän tason pisteet 
sai 89% vastanneista. 
3kk seurantajakson 
jälkeen samasta osaa-
mistestistä tyydyttä-
vän tason pisteet sai 
94% vastaajista. Toi-
mipistekoulutuksella 
todettiin olevan selkeä 
hyöty hoitajien osaa-
miseen. 

2 Langford, S., Sliv-
ar, S., Malone 
Tucker S. & Bour-
bonnais, FF. 
 
 
2008 
 
Kanada 

Kartoittaa hoito-
työn käytäntöjä ja 
ongelmia jatkuvi-
en munuaiskor-
vaushoitojen to-
teutuksessa Ka-
nadalaisilla teho-
osastoilla, ja mil-
laista koulutusta 
sairaanhoitajille 
on työpaikan 
kautta tarjolla. 

Kuvaileva 
tutkimus 
 
Teho-
osastojen 
munuaiskor-
vaushoidoista 
vastaavat 
hoitajat 
(N=50) 
 
Sisällönana-
lyysi 

91%:lla vastanneista 
sairaaloista on tarjolla 
työpaikkakohtainen 
perehdytys, mutta 
vain murto-osalla päi-
vityskoulutusta. 
Osaamisen ylläpitä-
minen varsinkin koko 
henkilökunnan osalta 
koettiin haasteeksi. 
Yleisimpiä hoitotyön 
ongelmia olivat dialy-
saattorin tukkeutumi-
nen ja antikoagulaati-
osta johtuvat veren-
vuodot sekä antiko-
agulantin annostelu-
virheet. 
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LIITE 2: 2(2) 

 Tutkimuksen  
tekijät, tutkimus-
paikka ja -vuosi 

Tarkoitus  
/ Tavoite  

Metodologi-
set lähtö-
kohdat 

Keskeiset tulokset 

3 Bonner, A. 
 
2007 
 
Australia 
 

Tavoitteena on 
muodostaa ym-
märrys munuais-
sairauksien asian-
tuntijahoitajan 
tietämyksen mer-
kityksestä munu-
aispotilaiden hoi-
dossa verrattuna 
tavalliseen sai-
raanhoitajaan. 

Grounded 
theory-
tutkimus 
 
Sairaalan 
dialyysiyksi-
kössä työs-
kentelevät 
hoitajat 
(N=17) 
 
Sisällönana-
lyysi 
 

Munuaissairauksien 
asiantuntijahoitajan 
tietämys nostaa yksit-
täisen potilaan hoidon 
laatua, lisää työtyyty-
väisyyttä, auttaa hal-
litsemaan käytännön 
kokonaisuuksia ja 
ymmärtämään koulu-
tus- ja kehittämistyön 
kokonaisvaltaisuutta. 
Lisäksi se lisää hoito-
työn yksilöllisyyttä ja 
antaa enemmän aikaa 
potilaalle. 

4 Hossli, A. 
 
2005 
 
USA 
 

Tarkoituksena 
selvittää, kuinka 
hyvin sairaanhoi-
tajat osaavat tun-
nistaa ja hoitaa 
dialyysin aikaisen 
äkillisen hypoten-
sion. 

Kvalitatiivi-
nen tutkimus 
 
Satunnaisesti 
valittujen 
dialyysik-
linikoiden 
hoitajat 
(N=12) 

Sairaanhoitajat osaa-
vat hyvin määritellä ja 
hoitaa dialyysin aikai-
sen äkillisen hypoten-
sion, mutta tilaan joh-
tavia syitä ja tilan tun-
nistamista ei hallittu 
yhtä hyvin. 



 

 

64 

Liite 3. Kyselylomakkeen saatekirje 

 

HYVÄ TEHO-OSASTON SAIRAANHOITAJA 

 

Opiskelen Tampereen ammattikorkeakoulussa sairaanhoitajan ylempää ammattikorkeakoulu-

tutkintoa kliinisen asiantuntijan koulutusohjelmassa. Tämä tutkimus on osa tutkintooni kuu-

luvaa opinnäytetyötä, jonka teen sairaanhoitajien taidoista liittyen sitraatti-kalsium-

antikoaguloidun hemodialyysihoidon (CiCa-CVVHD) toteutukseen Tampereen yliopistollisen 

sairaalan teho-osastolla.  

 

Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää, kuinka hyvin teho-osaston sairaanhoitajat hallitsevat 

ja kokevat hallitsevansa CiCa-CVVHD-hoidon toteutuksen. Tutkimuksen tavoitteena on saada 

selkeä kokonaiskuva osastomme sairaanhoitajien taidoista ja lisäkoulutuksen tarpeesta CiCa-

CVVHD-hoitoon liittyen. Tavoitteena on myös tuottaa tietoa, jota voidaan jatkossa hyödyntää 

suunniteltaessa dialyysihoitoja koskevaa koulutusta sekä uusien sairaanhoitajien perehdytystä. 

 

Kyselyyn vastaaminen on täysin vapaaehtoista, mutta jokainen vastaus on arvokas tutkimukse-

ni onnistumisen sekä osastomme toiminnan kehittämisen kannalta. Vastaukset käsitellään 

täysin anonyymisti ja luottamuksellisesti. Tutkimuksen onnistumisen kannalta on myös tärke-

ää, että vastaat lomakkeen jokaiseen kysymykseen. Vastattuasi palautathan kyselylomakkeen 

oheisessa kirjekuoressa kahvihuoneessa olevaan laatikkoon tai sisäisessä postissa allekirjoitta-

neelle 18.10.2013 mennessä.  

 

LÄMMIN KIITOS AJASTASI! 

 

terveisin Jenna Laine 

 

 

Lisätietoja tutkimukseen liittyen antaa 

 

Jenna Laine   Sirpa Salin 

Sairaanhoitaja YAMK-opiskelija Yliopettaja, TtT 

Sairaanhoitaja, TAYS teho-osasto  Opinnäytetyön ohjauksesta vastaava opettaja 

xxxx@xxxx.fi   Tampereen ammattikorkeakoulu 

+358 44 xxx xxxx  xxxx@xxxx.fi 

mailto:xxxx@xxxx.fi
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Liite 4. Kyselylomake 

LIITE 4: 1(4) 

KYSELY TEHO-OSASTON SAIRAANHOITAJILLE SITRAATTI-KALSIUM-

ANTIKOAGULOIDUN HEMODIALYYSIN (CiCa-CVVHD) TOTEUTTAMISESTA 

 

 

Vastaajan taustatiedot 

 

1. Sukupuoli   1. Mies  
  2. Nainen 

2. Ikä______ vuotta 

 

3. Työkokemus tehohoitotyössä (myös aiemmat työpaikat): _______ vuotta  

Jos työkokemusta on alle vuosi: ________ kuukautta 

 

4. Kuulutko teho-osaston dialyysiryhmään?  1. Kyllä  

    2. Ei 

 

5. Onko sinulla aiempaa kokemusta hemodialyysihoidoista  

ennen tätä työpaikkaa?   1. Kyllä      

    2. Ei 

Jos on, niin mitä? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

6. Oletko saanut jotakin koulutusta koskien CiCa-CVVHD- 

hoidon toteuttamista?    1. Kyllä       

    2. Ei 

Jos olet, niin mitä? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 
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LIITE 4:2(4) 
Kuinka hyvin koet osaavasi toteuttaa CiCa-CVVHD-hoitoa potilaalle?  
Vastaa väittämiin ympyröimällä omia taitojasi mielestäsi parhaiten kuvaava vaihtoehto.  
(4= sujuvasti 3= melko hyvin 2= välttävästi 1= huonosti tai 
en ollenkaan) 
 
 

1. Tunnen CiCa-CVVHD-hoidon aloitusindikaatiot.       4             3             2               1 

2. Tunnen hemodialyysin (CVVHD) toimintaperi-
aatteen.       4             3             2               1 

3. Tunnen CiCa-antikoagulaation vaikutusmeka-
nismin.       4             3             2               1 

4. Tunnen CiCa-antikoagulaation aiheuttamat mah-
dolliset haitat potilaalle.       4             3             2               1 

5. Osaan nimetä multiFiltrate-dialyysilaitteen osat ja 
tiedän niiden tarkoituksen. 

      4             3             2               1 

6. Osaan koota CiCa-CVVHD-letkuston ja praimata 
sen.  

      4             3             2               1 

7. Osaan aloittaa CiCa-CVVHD-hoidon potilaalle.       4             3             2               1 

8. Osaan vaihtaa dialyysi- ja filtraattinestepussit se-
kä sitraatti- ja kalsiumpussit.       4             3             2               1 

9. Osaan tarkkailla potilaan yleisvointia ja vitaa-
lielintoimintoja CiCa-CVVHD-hoidon aikana.       4             3             2               1 

10. Tunnistan CiCa-CVVHD-hoidon vaikutukset po-
tilaan voinnissa ja laboratorioarvoissa.       4             3             2               1 

11. Osaan säätää sitraatti- ja kalsiumannoksia ohjeen 
mukaan.       4             3             2               1 

12. Osaan korjata potilaan alkaloosin ohjeen mukaan.       4             3             2               1 

13. Osaan lisätä tai vähentää hoidon tehoa ohjeen 
mukaan.       4             3             2               1 

14. Osaan keskeyttää hoidon väliaikaisesti esimerkik-
si tutkimuksen ajaksi.       4             3             2               1 

15. Tunnen laitteen yleisimpien hälytysten merkityk-
set.       4             3             2               1 

16. Tunnistan filtterin/letkuston tukkeutumisen 
merkit. 

      4             3             2               1 

17. Osaan vaihtaa filtterin uuteen kesken hoidon.       4             3             2               1 

18. Osaan huoltaa dialyysikatetrin.       4             3             2               1 

19. Osaan kirjata ja raportoida hoidon kulusta asian-
mukaisesti.       4             3             2               1 

20. Osaan lopettaa CiCa-CVVHD-hoidon.       4             3             2               1 

Suju-
vasti 

Melko 
hyvin 

Välttä-
västi 

Huonosti 
tai en 

ollenkaan 
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LIITE 4: 3(4) 
Kuinka hyvin osaat toimia seuraavissa CiCa-CVVHD-hoitoa koskevissa tilanteissa omassa 
työyksikössäsi?  
Pitääkö väittämä paikkaansa? Vastaa ympyröimällä mielestäsi oikea vastausvaihtoehto (OI-
KEIN/VÄÄRIN). 

21. Dialyysissa molekyylit (esim. kalium, kreatiniini) siirtyvät 
filtterin puoliläpäisevän kalvon läpi pitoisuuseron mukaan 
väkevämmästä liuoksesta laimeampaan. 

OIKEIN     VÄÄRIN 

22. Dialyysissa molekyyleja voi siirtyä myös dialyysinesteestä 
potilaan vereen. 

OIKEIN     VÄÄRIN 

23. CiCa-antikoagulaation vaikutus perustuu siihen, että sit-
raatti estää kalsiumin toimintaa veren hyytymisprosessissa. 

OIKEIN     VÄÄRIN 

24. Potilas voi tarvita CiCa-CVVHD-hoitoa, vaikka tämän oma 
diureesi olisi käynnissä. 

OIKEIN     VÄÄRIN 

25. CiCa-CVVHD-hoitoa varten osastolla on käytössä useita eri 
ulkonestevaihtoehtoja. 

OIKEIN     VÄÄRIN 

26. CiCa-CVVHD:ta aloitettaessa valitaan aina ensisijaisesti 
EMiC2-filtteri, ellei lääkäri toisin määrää. 

OIKEIN     VÄÄRIN 

27. Jos potilas on asidoottinen, hoito aloitetaan ohjetaulukosta 
poikkeavilla ulkoneste- ja veripumppusäädöillä. 

OIKEIN     VÄÄRIN 

28. CiCa-CVVHD-hoidon aloittaminen voi vaikuttaa potilaan 
verenpainetasoon.  

OIKEIN     VÄÄRIN 

29. Nesteenpoistonopeus voi vaikuttaa potilaan verenpaine- ja 
pulssitasoon sekä periferian lämpötilaan. 

OIKEIN     VÄÄRIN 

30. CiCa-CVVHD-hoito ei vaikuta potilaan magnesium- ja fos-
faattiarvoihin. 

OIKEIN     VÄÄRIN 

31. CiCa-CVVHD-potilaasta ei tarvitse ottaa aamun laborato-
riokokeissa kokonaiskalsiumarvoa (fP-Ca), jos lääkäri ei ole 
määrännyt sitä. 

OIKEIN     VÄÄRIN 

32. Sitraatti- ja kalsiumannosten säätelyn vuoksi seurataan sekä 
arteria-astrupin kalsiumarvoa (ion-Ca) että filtterin jälkeistä 
kalsiumarvoa. 

OIKEIN     VÄÄRIN 

33. Liika sitraatin annostelu aiheuttaa potilaalle asidoosia. OIKEIN     VÄÄRIN 

34. Potilaan alkaloosi korjataan muuttamalla ulkoneste- ja veri-
pumppunopeuksia samassa suhteessa ohjetaulukon mukai-
sesti. 

OIKEIN     VÄÄRIN 
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LIITE 4: 4(4) 

35. CiCa-CVVHD-hoidon tehoa lisätään nostamalla ainoastaan 
veripumppunopeutta. 

OIKEIN     VÄÄRIN 

36. Filtraattipussin voi vaihtaa jo ennen kuin se on täynnä käyt-
tämällä dialyysilaitteen pussinvaihtovalikkoa. 

OIKEIN     VÄÄRIN 

37. Veriletkuston arteria- tai venakammion pinnan lasku voi ol-
la merkki ilmavuodosta letkustossa. 

OIKEIN     VÄÄRIN 

38. Dialyysilaitteen arteriapaineen nousu on merkki filtterin 
tukkeutumisesta. 

OIKEIN     VÄÄRIN 

39. Veri hyytyy letkustossa helpommin, jos dialyysilaitteen nes-
teenlämmitin ei ole päällä. 

OIKEIN     VÄÄRIN 

40. Dialyysilaitteen matala arteriapaine voi johtua dialyysikatet-
rin tai potilaan huonosta asennosta. 

OIKEIN     VÄÄRIN 

41. Kriittisesti sairaan potilaan kohdalla on ihan normaalia, että 
filtraattinesteen joukossa on verta vaikka hemolyysia ei ta-
pahtuisikaan. 

OIKEIN     VÄÄRIN 

42. Dialyysikatetriin laitetaan 5000Ky/ml vahvuista ("sinistä") 
hepariinia, kun se ei ole käytössä. 

OIKEIN     VÄÄRIN 

43. Dialyysikatetrin toimintakyky voi heiketä, jos sitä käytetään 
lääkkeenantoreittinä. 

OIKEIN     VÄÄRIN 

44. Dialyysikatetri täytyy huuhdella säännöllisesti, kun se ei ole 
käytössä. 

OIKEIN     VÄÄRIN 

45. Kaikki CiCa-CVVHD-hoidon säädöissä tehtävät muutokset 
tulee kirjata Clinisoftin CiCa-CVVHD-sivulle. 

OIKEIN     VÄÄRIN 

46. Sitraatti- ja kalsiuminfuusioannoksia ei tarvitse kirjata Cli-
nisoftiin. 

OIKEIN     VÄÄRIN 

47. Hoidon loppuessa veriä ei palauteta letkustosta potilaaseen. OIKEIN     VÄÄRIN 
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Liite 5. Sairaanhoitajien taidot jatkuvan munuaiskorvaushoidon toteutuksessa heidän 

itsensä arvioimana 

LIITE 5:1(2) 

VÄITTÄMÄ KESKIARVO 

1. Dialyysin periaatteiden ymmärtäminen 2,57 

1. Tunnen CiCa-CVVHD-hoidon aloitusindikaatiot. 2,58 

2. Tunnen hemodialyysin (CVVHD) toimintaperiaatteen. 2,53 

3. Tunnen CiCa-antikoagulaation vaikutusmekanismin. 2,47 

4. Tunnen CiCa-antikoagulaation aiheuttamat mahdolliset haitat poti-

laalle. 

2,36 

2. Dialyysilaitteen tekninen käyttö 2,56 

5. Osaan nimetä multiFiltrate-dialyysilaitteen osat ja tiedän niiden 

tarkoituksen. 

2,23 

6. Osaan koota CiCa-CVVHD-letkuston ja praimata sen. 2,58 

8. Osaan vaihtaa dialyysi- ja filtraattinestepussit sekä sitraatti- ja kal-

siumpussit. 

3,42 

14. Osaan keskeyttää hoidon väliaikaisesti esimerkiksi tutkimuksen 

ajaksi. 

2,17 

15. Tunnen laitteen yleisimpien hälytysten merkitykset. 2,73 

17. Osaan vaihtaa filtterin uuteen kesken hoidon. 1,67 

3. Dialyysikatetrin hoito 2,97 

18. Osaan huoltaa dialyysikanyylin. 2,97 

4. Hoitomääräysten tulkinta ja toteuttaminen 2,69 

12. Osaan korjata potilaan alkaloosin ohjeen mukaan. 2,52 

13. Osaan lisätä tai vähentää hoidon tehoa ohjeen mukaan. 2,65 

5. Dialyysilaitteen valmistelu ja hoidon aloittaminen 2,66 

6. Osaan koota CiCa-CVVHD-letkuston ja praimata sen. 2,58 

7. Osaan aloittaa CiCa-CVVHD-hoidon potilaalle. 2,54 

6. Antikoagulaatio ja siitä huolehtiminen 2,56 

3. Tunnen CiCa-antikoagulaation vaikutusmekanismin. 2,47 

4. Tunnen CiCa-antikoagulaation aiheuttamat mahdolliset haitat poti-

laalle. 

2,36 

11. Osaan säätää sitraatti- ja kalsiumannoksia ohjeen mukaan. 3,06 
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LIITE 5:2(2) 

7. Potilaan tarkkailu ja laboratorioarvojen seuranta sekä hoidon 

ylläpito 

2,99 

9. Osaan tarkkailla potilaan yleisvointia ja vitaalielintoimintoja CiCa-

CVVHD-hoidon aikana.  

3,40 

10. Tunnistan CiCa-CVVHD-hoidon vaikutukset potilaan voinnissa ja 

laboratorioarvoissa. 

2,86 

11. Osaan säätää sitraatti- ja kalsiumannoksia ohjeen mukaan. 3,06 

14. Osaan keskeyttää hoidon väliaikaisesti esimerkiksi tutkimuksen 

ajaksi. 

2,17 

8. Ongelmanratkaisutaidot 2,36 

15. Tunnen laitteen yleisimpien hälytysten merkitykset. 2,73 

16. Tunnistan filtterin/letkuston tukkeutumisen merkit. 2,49 

17. Osaan vaihtaa filtterin uuteen kesken hoidon.  1,67 

9. Hoidon lopettaminen 2,6 

20. Osaan lopettaa CiCa-CVVHD-hoidon. 2,60 

10. Kirjaaminen ja raportointi 2,87 

19. Osaan kirjata ja raportoida hoidon kulusta asianmukaisesti. 2,87 
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Liite 6. Sairaanhoitajien taidot jatkuvan munuaiskorvaushoidon toteutuksessa 

objektiivisella mittarilla arvioituna 

LIITE 6: 1(3) 

VÄITTÄMÄ OIKEIN % 
1. Dialyysin periaatteiden ymmärtäminen 75,8 % 
21. Dialyysissa molekyylit (esim. kalium, kreatiniini) siirtyvät filtterin 
puoliläpäisevän kalvon läpi pitoisuuseron mukaan väkevämmästä liu-
oksesta laimeampaan. 

93,0 % 

22. Dialyysissa molekyyleja voi siirtyä myös dialyysinesteestä poti-
laan vereen. 

47,7 % 

23. CiCa-antikoagulaation vaikutus perustuu siihen, että sitraatti estää 
kalsiumin toimintaa veren hyytymisprosessissa. 

90,7 % 

24. Potilas voi tarvita CiCa-CVVHD-hoitoa, vaikka tämän oma di-
ureesi olisi käynnissä. 

98,8 % 

33. Liika sitraatin annostelu aiheuttaa potilaalle asidoosia. 48,9 % 
2. Dialyysilaitteen tekninen käyttö 73,2 % 
25. CiCa-CVVHD-hoitoa varten osastolla on käytössä useita eri ulko-
nestevaihtoehtoja. 

82,6 % 

26. CiCa-CVVHD:ta aloitettaessa valitaan aina ensisijaisesti EMiC2-
filtteri, ellei lääkäri toisin määrää. 

77,9 % 

36. Filtraattipussin voi vaihtaa jo ennen kuin se on täynnä käyttämällä 
dialyysilaitteen pussinvaihtovalikkoa. 

82,6 % 

37. Veriletkuston arteria- tai venakammion pinnan lasku voi olla 
merkki ilmavuodosta letkustossa. 

80,2 % 

38. Dialyysilaitteessa arteriapaineen nousu on merkki filtterin tukkeu-
tumisesta. 

40,7 % 

39. Veri hyytyy letkustossa helpommin, jos dialyysilaitteen nesteen-
lämmitin ei ole päällä.  

51,2 % 

40. Dialyysilaitteen matala arteriapaine voi johtua dialyysikanyylin tai 
potilaan huonosta asennosta.  

77,9 % 

41. Kriittisesti sairaan potilaan kohdalla on ihan normaalia, että filt-
raattinesteen joukossa on verta, vaikka hemolyysia ei tapahtuisikaan. 

93,0 % 

3. Dialyysikatetrin hoito 82,1 % 
42. Dialyysikanyyliin laitetaan 5000Ky/ml vahvuista (”sinistä”) hepa-
riinia, kun se ei ole käytössä. 

84,9 % 

43. Dialyysikanyylin toimintakyky voi heiketä, jos sitä käytetään 
lääkkeenantoreittinä.  

68,6 % 

44. Dialyysikanyyli täytyy huuhdella säännöllisesti, kun se ei ole käy-
tössä. 

93,0 % 
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LIITE 6:2(3) 

4. Hoitomääräysten tulkinta ja toteuttaminen 56,4 % 
34. Potilaan alkaloosi korjataan muuttamalla ulkoneste- ja veripump-
punopeuksia samassa suhteessa ohjetaulukon mukaisesti. 

27,9 % 

35. CiCa-CVVHD-hoidon tehoa lisätään nostamalla ainoastaan veri-
pumppunopeutta. 

84,9 % 

5. Dialyysilaitteen valmistelu ja hoidon aloittaminen 71,7 % 
25. CiCa-CVVHD-hoitoa varten osastolla on käytössä useita eri ulko-
nestevaihtoehtoja. 

82,6 % 

26. CiCa-CVVHD:ta aloitettaessa valitaan aina ensisijaisesti EMiC2-
filtteri, ellei lääkäri toisin määrää. 

77,9 % 

27. Jos potilas on asidoottinen, hoito aloitetaan ohjetaulukosta poik-
keavilla ulkoneste- ja veripumppusäädöillä. 

54,7 % 

6. Antikoagulaatio ja siitä huolehtiminen 79,5 % 
23. CiCa-antikoagulaation vaikutus perustuu siihen, että sitraatti estää 
kalsiumin toimintaa veren hyytymisprosessissa. 

90,7 % 

32. Sitraatti- ja kalsiumannosten säätelyn vuoksi seurataan sekä arte-
ria-astrupin kalsiumarvoa (ion-Ca) että filtterin jälkeistä kalsiumarvoa. 

98,8 % 

33. Liika sitraatin annostelu aiheuttaa potilaalle asidoosia. 48,9 % 
7. Potilaan tarkkailu ja laboratorioarvojen seuranta sekä hoidon 
ylläpito 

86,6 % 

28. CiCa-CVVHD-hoidon aloittaminen voi vaikuttaa potilaan veren-
painetasoon. 

96,5 % 

29. Nesteenpoistonopeus voi vaikuttaa potilaan verenpaine- ja pulssi-
tasoon sekä periferian lämpötilaan. 

98,8 % 

30. CiCa-CVVHD-hoito ei vaikuta potilaan magnesium- ja fosfaat-
tiarvoihin. 

80,2 % 

31. CiCa-CVVHD-hoitoa saavasta potilaasta ei tarvitse ottaa aamun 
laboratoriokokeissa kokonaiskalsiumarvoa (fP-Ca), jos lääkäri ei ole 
määrännyt sitä. 

96,5 % 

32. Sitraatti- ja kalsiumannosten säätelyn vuoksi seurataan sekä arte-
ria-astrupin kalsiumarvoa (ion-Ca) että filtterin jälkeistä kalsiumarvoa. 

98,8 % 

33. Liika sitraatin annostelu aiheuttaa potilaalle asidoosia. 48,9 % 
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LIITE 6:3(3) 

8. Ongelmanratkaisutaidot 62,5 % 
37. Veriletkuston arteria- tai venakammion pinnan lasku voi olla 
merkki ilmavuodosta letkustossa. 

80,2 % 

38. Dialyysilaitteessa arteriapaineen nousu on merkki filtterin tukkeu-
tumisesta. 

40,7 % 

39. Veri hyytyy letkustossa helpommin, jos dialyysilaitteen nesteen-
lämmitin ei ole päällä.  

51,2 % 

40. Dialyysilaitteen matala arteriapaine voi johtua dialyysikanyylin tai 
potilaan huonosta asennosta.  

77,9 % 

9. Hoidon lopettaminen 86,0 % 
47. Hoidon loppuessa veriä ei palauteta letkustosta potilaaseen. 86,0 % 
10. Kirjaaminen ja raportointi 97,7 % 
45. Kaikki CiCa-CVVHD-hoidon säädöissä tehtävät muutokset tulee 
kirjata Clinisoftin CiCa-CVVHD-sivulle. 

98,8 % 

46. Sitraatti- ja kalsiuminfuusioita ei tarvitse kirjata Clinisoftiin. 96,5 % 
 


	1 JOHDANTO
	2 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS, KYSYMYKSET JA TAVOITE
	3 JATKUVA MUNUAISKORVAUSHOITO TEHOHOITOPOTILAALLA
	3.1 Akuutti munuaisvaurio tehohoitopotilaalla
	3.2 Jatkuva sitraatti-kalsium-antikoaguloitu hemodialyysi eli CiCa-CVVHD
	3.3  Teho-osaston sairaanhoitajan rooli jatkuvan munuaiskorvaushoidon toteutuksessa
	3.3.1 Dialyysin periaatteiden ymmärtäminen
	3.3.2 Dialyysilaitteen tekninen käyttö
	3.3.3 Dialyysikatetrin hoito
	3.3.4 Hoitomääräysten tulkinta ja toteuttaminen
	3.3.5 Dialyysilaitteen valmistelu ja hoidon aloittaminen
	3.3.6 Antikoagulaatio ja siitä huolehtiminen
	3.3.7 Potilaan tarkkailu ja laboratorioarvojen seuranta sekä hoidon ylläpito
	3.3.8 Ongelmanratkaisutaidot
	3.3.9  Hoidon lopettaminen
	3.3.10 Kirjaaminen ja raportointi

	3.4 Aikaisemmat tutkimukset sairaanhoitajien taidoista munuaiskorvaushoitojen toteutuksessa
	3.5 Ci-Ca-CVVHD Tampereen yliopistollisen sairaalan teho-osastolla

	4 TUTKIMUKSEN METODOLOGISET LÄHTÖKOHDAT
	4.1 Kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä
	4.2 Aineistonkeruumenetelmä ja aineistonkeruun toteutus
	4.3 Aineiston analyysimenetelmä ja analyysin toteutus

	5 TULOKSET
	5.1 Vastaajien taustatiedot
	5.2 Sairaanhoitajien taidot jatkuvan munuaiskorvaushoidon toteutuksessa heidän itsensä arvioimana
	5.3 Sairaanhoitajien taidot jatkuvan munuaiskorvaushoidon toteutuksessa objektiivisella mittarilla arvioituna
	5.4  Sairaanhoitajien itsearvioidut taidot verrattuna objektiivisella mittarilla arvioituihin taitoihin jatkuvan munuaiskorvaushoidon toteutuksessa

	6 POHDINTA
	6.1 Eettiset kysymykset
	6.2 Tutkimuksen luotettavuus
	6.3 Tulosten tarkastelu
	6.4 Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset

	LÄHTEET
	LIITTEET
	Liite 1. Kirjallisuuskatsauksen toteutus
	Liite 2. Kirjallisuuskatsaukseen valitut tutkimukset
	Liite 3. Kyselylomakkeen saatekirje
	Liite 4. Kyselylomake
	Liite 5. Sairaanhoitajien taidot jatkuvan munuaiskorvaushoidon toteutuksessa heidän itsensä arvioimana
	Liite 6. Sairaanhoitajien taidot jatkuvan munuaiskorvaushoidon toteutuksessa objektiivisella mittarilla arvioituna


